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إهداء 

إىل زوجتى احلبيبة  حنان حسن ..
إىل أبنائى مسر ومصطفى وس��لمى ورنا.. شركاء 

الرحلة..
أعرف أن��ى أرهقتك��م بعصبيتى وقلق��ى وتوترى 
فأش��كركم على صربكم النبيل ، وأهدى إليكم نتاج 
التوتر الذى عش��نا  فيه معًا  طوال فرتة كتابة هذه 
الرواية ، وأمتنى أن يكون جناحها هو أكرب اعتذار ..

عماد
20 أغسطس 2016
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مفتتح

ت��دور أح��داث ه��ذه الرواي��ة مبنطقت��ى إمباب��ة واملهندس��ن ف��ى 
مص��ر أواخ��ر ع��ام 1982، ومتت��د حت��ى اآلن، وعل��ى الرغ��م م��ن 
أن األح��داث خيالي��ة إال أن معظ��م ش��خصياتها واقعي��ة وتعي��ش 
بينن��ا، وق��د اس��تخدمت اللغ��ة العربي��ة الفصح��ى ف��ى الس��رد، 
ولكن��ى ف��ى احل��وار ق��ررت أن أس��تخدم العامي��ة املصري��ة، 
حبي��ث تع��ر كل ش��خصية ع��ن مس��تواها االجتماع��ى وثقافته��ا 
وتظه��ر مالحمه��ا ح��ن تتكل��م، وق��د اعتم��دت عل��ى ه��ذه الفك��رة 

ف��ى رس��م الش��خصيات .
وق��د كان لكت��اب »حي��اة الصحاب��ة« للعالم��ة »حمم��د يوس��ف 
الكاندهل��وى« األث��ر الكب��ر، فه��و الب��اب ال��ذى دخل��ت من��ه 
للتع��رف عل��ى مجاع��ة »التبلي��غ والدع��وة« الت��ى حتت��ل جتربته��ا 
م��كان الص��دارة عل��ى مس��رح أح��داث ه��ذا العم��ل الروائ��ى، كم��ا 
أش��كر احملق��ق الدكت��ور حمم��د بك��ر إمساعي��ل ال��ذى بفضل��ه 

تعرف��ت عل��ى س��لوك املبلغ��ن وحياته��م وطقوس��هم .
املؤلف
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سور الصنايع

أك��وام م��ن القمام��ة تكت��م أنف��اس الس��ور اخللف��ى ملدرس��ة 
إمباب��ة الصناعي��ة، وس��ور الصناي��ع يس��تغيث كلم��ا ألق��ى س��كان 
املنطق��ة نفاياته��م ف��ى وجه��ه. العش��وائية حتط��م كل ش��ئ هن��ا، 
حب��ر الش��ارع اليزي��د حب��ال م��ن األح��وال ع��ن أربع��ة أمت��ار، 
الش��وارع ضيق��ة ج��دا، واألخ��الق واملن��ازل والش��قق واألف��ق 

واألح��الم ضيق��ة، كل ش��ئ هن��ا يتس��م بالضي��ق .
كل الوج��وه تش��به بعضه��ا البع��ض، نف��س املالم��ح، وكأن 
كل قاطن��ى ه��ذه املنطق��ة ق��د ج��اءوا م��ن رح��م واح��د، رح��م 
الفق��ر ال��ذى حتك��م فيه��م وف��ى س��لوكهم ومش��اعرهم حت��ى ص��اروا 

نس��خاً متطابق��ة لش��خص فق��ر حمط��م.
البي��وت الضيق��ة تتحم��ل س��اكنيها أثن��اء اللي��ل عل��ى مض��ض، 
ولكنه��ا مبج��رد ش��روق الش��مس تط��رد اجلمي��ع، تط��رد األطف��ال 
ف��ى الش��وارع حف��اة غ��ر عابئ��ن بالزج��اج املتناث��ر ف��ى الطرقات، 
وق��د يضط��ر قلي��ل منه��م إىل أن يلب��س ح��ذاًء ميكن��ه م��ن ال��ركل 
واجل��رى وراء الس��يارات وحماول��ة الرك��وب فوقه��ا أثن��اء الس��ر 

ث��م القف��ز منه��ا .
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يف��ر الش��باب م��ن منازهل��م، فيحت��ل كل واح��د منه��م مكان��ه 
عل��ى نف��س الكرس��ى ال��ذى ترك��ه باألم��س عن��د منتص��ف اللي��ل 
عل��ى قه��وة )وزة( م��ع العم��ال الذي��ن يعمل��ون باليومي��ة الت��ى ال 
تكف��ى لطع��ام ي��وم واح��د، ينتظ��رون س��يارة املق��اول ويتكالب��ون 
عليه��ا ك��ى يأخذه��م للعم��ل، ق��د تأت��ى وق��د ال تأت��ى، يلعب��ون 
)الدومين��و( عل��ى القه��وة والوي��ل كل الوي��ل مل��ن خيس��ر؛ ألن��ه 

س��يدفع احلس��اب .
النس��اء جيلس��ن ف��ى الش��ارع أم��ام منازهل��ن، كل من��زل أمام��ه 
حج��ر تعت��ره النس��اء مق��راً إضافي��اً لغس��يل املواع��ن ف��ى إن��اء 
مصن��وع م��ن البالس��تيك بعدم��ا اضطرته��م ظ��روف احلي��اة إىل بي��ع 

النح��اس، ومل يع��د ف��ى مقدوره��م ش��راء األلومني��وم .
قه��وة )وزة( صغ��رة، فه��ى عب��ارة ع��ن حم��ل صغ��ر مرتي��ن 
ف��ى ثالث��ة أمت��ار، إال أنه��ا احتل��ت بكراس��يها الكث��رة الش��ارع 
كل��ه وقطع��ة األرض املقابل��ة للقه��وة، فب��دت كب��رة ج��دًا، 

تس��توعب العش��رات م��ن الزبائ��ن .
س��ور الصناي��ع يش��به س��ور س��جن مفت��وح م��ن اجت��اه واح��د 
فرض س��طوته على الس��كان، اليس��تطيع أى س��اكن هنا أن يدخل 
بيت��ه أو خي��رج من��ه دون أن مي��ر جب��وار الس��ور ال��ذى ف��رض 
امس��ه عل��ى املنطق��ة كله��ا فص��ارت منطق��ة »س��ور الصناي��ع« .
الن��اس هن��ا يكره��ون احلكوم��ة ويعتق��دون أن ذنوبه��م الت��ى 
ارتكبوه��ا ف��ى حياته��م، ه��م وآباؤه��م، ق��د س��لطت عليه��م ه��ؤالء 

www.jadidpdf.com



11

األوغ��اد أمن��اء الش��رطة املتحكم��ن ف��ى قس��م إمباب��ة مب��ن في��ه، 
وف��ى املنطق��ة مب��ا فيه��ا م��ن ش��جر وحج��ر وبش��ر، أمن��اء الش��رطة 
هن��ا ه��م احلكوم��ة الت��ى إذا رضي��ت ع��ن أح��د كان حممي��اً مباهياً 
به��ذه احلماي��ة ب��ن جران��ه، حت��ى أن��ه يض��ع ه��ذه احلماي��ة 
ف��ى مج��ل غ��ر مفي��دة ف��ى أى ح��وار م��ع اآلخري��ن، امله��م أن 

يع��رف الن��اس أن��ه مرض��يٌّ عن��ه م��ن احلكوم��ة .
الش��باب هن��ا مقه��ور يش��عر دائم��ا بأن��ه خ��ارج احلي��اة، 
فيح��اول جاه��داً الدخ��ول فيه��ا بعن��ف، فيب��دو علي��ه التط��رف 
دائم��ًا، إذا ش��جع فري��ق ك��رة ق��دم ينتم��ى ل��ه جبن��ون لدرج��ة أنه 
ق��د يقت��ل مش��جعى الفري��ق املناف��س ألتف��ه األس��باب، وإذا عش��ق 
فإن��ه يعش��ق جبن��ون وتط��رف أيض��ًا، فيب��ذل أكث��ر مم��ا يطي��ق كى 
يص��ل إىل حمبوب��ه، ف��إن مل يص��ل ك��ره م��ن حي��ب بش��كٍل عني��ف 

ألن��ه مل يبادل��ه ه��ذا احل��ب .
كل الش��باب هن��ا ف��ى تناف��س دائ��م، يتب��ارون ف��ى كل 
ش��ئ: الدومين��و واللع��ب )عل��ى املش��اريب( الت��ى ق��د تص��ل 
إىل عش��رات اجلنيه��ات، وف��ى األف��راح يص��ل التناف��س إىل 
منته��اه، تق��ام األف��راح ف��ى الش��ارع، فيغل��ق س��ور الصناي��ع، 
وتعل��ق امليكروفون��ات عل��ى مناش��ر الش��قق، كل جمموع��ة ف��ى 
الف��رح تلت��ف ح��ول طاول��ة عليه��ا الب��رة وأحج��ار املعس��ل املدموغ 
باحلش��يش، وكلم��ا زاد حج��م الطاول��ة وع��دد الزجاج��ات زاد 
فخ��ر اجلالس��ن حوهل��ا، فه��ذا دلي��ل عل��ى الث��راء والعظم��ة، 
وإذا رأي��ت أحده��م وه��و )ينق��ط( ف��ى الف��رح تعتق��د أن��ه م��ن 
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أغن��ى أغني��اء املنطق��ة، ولكن��ه ف��ى احلقيق��ة بائ��س، حمط��م، 
يبح��ث ع��ن جم��د وجن��اح حت��ى ل��و لي��وم واح��د فق��ط ليص��ر 
معروف��ًا، ويكفي��ه أن ي��ردد امس��ه ف��ى امليكروفون��ات فيس��معه كل 
احلاضري��ن ف��ى الف��رح، وم��ن يس��يطر عل��ى املس��رح يك��ون دائم��اً 
حدي��ث الن��اس ألس��ابيع قادم��ة، ف )النباطش��ى( هن��ا أه��م م��ن 
املط��رب، وذك��ر أمس��اء احلض��ور أه��م م��ن الغن��اء، والنباطش��ى 
علي��ه أن حييِّ��ى الن��اس ف��رداً ف��ردًا، وإذا نس��ى اس��م ش��خص م��ن 
جن��وم الف��رح احلاضري��ن فوي��ل ل��ه مم��ا س��يالقيه بع��د الف��رح .
الش��باب هن��ا يتنافس��ون ف��ى كل ش��ئ، حت��ى التدي��ن 
الظاه��رى، فيتنازع��ون داخ��ل املس��اجد عل��ى إقام��ة الص��الة، 
وخيتلف��ون عل��ى م��ن ي��ؤذن، ومن ي��ؤم الن��اس، وإذا صل��ى أحدهم 
أس��بوعاً متواص��اًل، يعتق��د أن ه��ذا كاف للفت��وى ف��ى كل ش��ئ .

بع��ض الش��باب هن��ا خينق��ه امل��كان، ويش��عر بأن��ه ج��اء هن��ا 
خط��أ، فه��و اليس��تطيع أن يتناف��س أو أن يتكي��ف م��ع ه��ذا 
الواق��ع، فينط��وى كأن��ه م��ن األقلي��ات، يف��ر إىل اهلل، حيتم��ى 
ب��ه، وجيل��س ط��ول الوق��ت داخ��ل املس��جد، ينظف��ه متطوع��اً 
دون مقاب��ل حت��ى يكتس��ب مكان��ة حتمي��ه م��ن بط��ش اجل��ران .

هات ىل شاى يامحادة .  –
قاهل��ا )لي��زا( بص��وت منخف��ض أثناء م��رور )مح��ادة( القهوجى 

أمام��ه حام��اًل طلب��ات لزبائ��ن القهوة.
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وقب��ل أن مت��ر دقيق��ة واح��دة، يق��ف )لي��زا( وجي��ذب )محادة( 
القهوج��ى م��ن ياق��ة قميص��ة قائ��اًل: م��ش قل��ت ل��ك ه��ات ش��اى 

يامح��ار ؟!
مح��ادة يرتع��د م��رددًا: واهلل مامسع��ت ياع��م )لي��زا( واهلل 

مامسع��ت، ه��و أن��ا أق��در أتأخ��ر عن��ك برض��ه ؟!
يأت��ى )وزة( مه��رواًل :صل��وا عل��ى النب��ى إي��ه الل��ى حص��ل 

بالظب��ط ؟! 
يوجه )وزة( اللوم كله حلمادة : 

دامي��اً جاي��ب ىل ال��كالم، ي��ا تش��وف ش��غلك ع��دل ي��ا تغ��ور  –
ف��ى س��تن داهي��ة.

واهلل ماعملت حاجة يامعلم.  –
قاهلا )محادة( وهو يبكى.

عموما أنا آسف ياعم )ليزا( وحقك علّى. –
يدخ��ل )مح��ادة( بس��رعة إىل الناصب��ة وحيض��ر الش��اى، ولك��ن 
)لي��زا( يرف��ض أن يش��ربه، ويغ��ادر القه��وة متجه��اً إىل س��ور 
الصناي��ع وه��و يتمت��م بألف��اظ غ��ر حم��ددة وكلم��ات غ��ر مفهومة.

يع��ارك )لي��زا( كل ش��ئ يقابل��ه ف��ى طريق��ه، كأن��ه ف��ى ص��راع 
م��ع كل ش��ئ، ويرف��ض كل ش��ئ، يفت��ح مطوات��ه )ق��رن الغ��زال( 
ث��م يغلقه��ا ث��م يفتحه��ا كأن��ه يأتن��س بصوته��ا، وخيرب��ش به��ا 
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كل الس��يارات املركون��ة إىل ج��وار س��ور الصناي��ع دون معرف��ة 
س��ابقة أو ع��داء م��ع أصحابه��ا فيش��وهها.

وبع��د صراع��ه م��ع الزجاج��ات الفارغ��ة امللق��اة ف��ى الطري��ق، 
وركل��ه كل )الكرات��ن( امللق��اة جب��وار س��ور الصناي��ع، يص��ل إىل 
ناصي��ة الس��ور م��ع ش��ارع ترع��ة الس��واحل، امل��الذ الثان��ى ل��ه 

ح��ن مي��ل قه��وة )وزة( .
مبج��رد وص��ول )لي��زا( إىل الناصي��ة يظه��ر أش��رف س��عد 
وأمح��د قي��ادة كأنهم��ا خرج��ا م��ن حت��ت األرض، فهم��ا صديق��ا 
لي��زا، وح��ن جيتم��ع الثالث��ة يوق��ن اجلمي��ع ب��أن مث��ة مصيب��ة 
كب��رة س��تحدث الليل��ة ف��ى س��ور الصناي��ع ته��ز إمباب��ة كله��ا، 

ويظ��ل الن��اس يتحاك��ون به��ا ع��دة أي��ام .
 قال قيادة موجهاً حديثه إىل )ليزا( : 

عامل إيه يازميلى؟ –
متكسر على اآلخر واحلالة ضنك. –

يتدخل أشرف فى احلوار: 
ومن مسعك دا انا حايح وباكح تراب.  –
مافيش أى مصلحة؟  –

يقوهلا )ليزا( مبسكنة ألشرف.
 قيادة موجها حديثه إىل )ليزا( : 
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سيبك من الواد ده ليودينا فى داهية.  –
انا برضه ؟! احلق علّى إنى بأدلكم على املصلحة.  –

قاهلا أشرف بتأثر مصطنع.
سيبك منه وخليك معايا.  –

)ليزا( متحدثاً إىل أشرف.
 قيادة : واهلل الواد دا هيودينا فى داهية.

)ليزا( موجها حديثه ألشرف : سيبك منه.
 أشرف: عندى مصلحة فى اجلون. 

)ليزا( : إيه هى يامججمة ؟
في��ه مش��وار هنروح��ه وهنرج��ع معان��ا فل��وس ق��د ك��دا )ويفت��ح  –

يدي��ه عل��ى آخرهما(
معاك يابا، فن املشوار ده؟  –

يقوهلا )ليزا( بلهفة عطشان وجد املاء أخرا .
 قيادة موجهاً حديثه ألشرف سعد : 

أنت مش هتهبط إال ملا تودينا فى ستن داهية.  –
)ليزا(: هو فيه إيه بالظبط؟

الواد ده قلبه ضعيف وعيل هتيا.  –
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يقوهلا أشرف بغضب موجها حديثه إىل )ليزا(. 
 قي��ادة : اتل��م ي��اروح أم��ك ب��دل م��ا أعم��ل ل��ك خريط��ة ف��ى 
وش��ك، م��ع إن��ى م��ش الق��ى في��ه م��كان فاض��ى وكل��ه خراي��ط، 

وعي��ال احلت��ة كله��م معلم��ن علي��ك . 
أش��رف موجه��اً كالم��ه للي��زا : خل��ى ال��واد دا يس��كت 

ويالميه��ا أحس��ن ل��ه.
 قيادة : واهلل انت كداب وماتقدر تعمل حاجة .

أش��رف يه��م ليش��تبك م��ع قي��ادة فيفرقهم��ا )لي��زا( قائ��اًل : 
انت��وا هتخيب��وا عل��ى ك��ر، ورمح��ة أم��ى ل��و م��ا مليتوا نفس��كم  –

الفت��ح مطوت��ى، وانت��وا عارف��ن، عم��ر )لي��زا( مايفت��ح مطوت��ه 
ويقفله��ا م��ن غ��ر مايزفرها.

يرتاجع قيادة و أشرف .
)لي��زا( موجه��اً حديثه ألش��رف : وأنت ي��ا ابن العايبة خلص، 
ف��ن املش��وار ده ؟ وأن��ا واهلل ل��و فيه مصلحة مع��اك، احلالة ضنك.
 قي��ادة للي��زا : أق��ول ل��ك أن��ا، اب��ن اجملنون��ة دا عاوزن��ا 
نوق��ف قط��ر الصوام��ع، ونثب��ت س��واق القط��ر، ونس��رق الغل��ة 

ونبيعه��ا لتاج��ر تبع��ه ف��ى س��وق اجلمع��ة .
)ليزا(: نثبته ونثبت أبوه، معاك يازميلى. 
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)موجه��اً حديث��ه ألش��رف ال��ذى أش��رقت عل��ى وجهه ابتس��امة 
حم��ت كل »البش��ل« احملف��ورة ف��ى وجهه(

 قيادة : واهلل انتوا عيال جمانن .
 أشرف: جاى معانا وال أل؟

 قيادة: أل.
ينظ��ر )لي��زا( إىل قي��ادة بغض��ب فيرتاج��ع: معاك��م طبع��ا، أن��ا 

ع��ارف إن نهايت��ى هتك��ون عل��ى إيديك��م. 
)ليزا(: على الركة، وإمتى املشوار ده ياصاحبى؟

 أش��رف: كل ي��وم ت��الت الش��يوخ والس��نية بيعمل��وا حاج��ة 
امسه��ا لق��اء الثالث��اء، بيقفل��وا ش��ارع املط��ار لغاي��ة ش��ارع البوه��ى 
حت��ى املف��ارق والبص��راوى، كل الن��اس البس��ة أبي��ض ف��ى أبي��ض 
كأن��ه عي��د وزمح��ة م��وت عل��ى ش��ريط قط��ر الصوام��ع، والقط��ر 
بيه��دى غص��ٍب عن��ه، وس��اعات بيق��ف خال��ص لغاي��ة املس��رة 
ماختل��ص، احن��ا هنطل��ع نثب��ت الس��واق وخنلي��ه يق��ف خال��ص. 

 قيادة: واحلكومة؟ 
أش��رف: ي��ا ابن��ى مافي��ش حكوم��ة، دا ل��و احلكوم��ة ج��ت 
الش��يوخ يقرقش��وهم، إحن��ا هنطل��ع وخنل��ى األنف��ار حيمل��وا 
الش��ولة الل��ى احن��ا هنرميه��ا عل��ى العربي��ات النق��ل، وكان اهلل 

بالس��ر علي��م .
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قي��ادة: اي��ه ده كل��ه ؟! دا ان��ت خيال��ك واس��ع ق��وى، قط��ر 
إي��ه الل��ى هتثبت��ه ي��ا اب��ن اجملنون��ة، وأنف��ار إي��ه وعربي��ات، 

من��ن ده كل��ه، ه��و إحن��ا حيلتن��ا اللض��ا؟!
 أش��رف: إت��كا عل��ى الص��ر، املعل��م جله��وم صاح��ب الف��رن 
الل��ى ف��ى ش��ارع الق��دس تاج��ر غ��الل كب��ر، واش��رتى من��ى 

مق��دم، والعربي��ات بتاعت��ه واألنف��ار م��ن عن��ده .
)ليزا(: املعلم جلهوم ؟!

 أشرف: أه واهلل. 
)ليزا(: ع الركة. 

)أشرف سعد( وأمحد قيادة فى نفس الوقت: ع الركة.
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الشيخ إبراهيم

»األع��داد ف��ى زي��ادة مس��تمرة، احلم��د هلل، كنت واثق��اً بأن اهلل 
س��ينصر دعوتن��ا، ح��ن كن��ت أعل��م املبلغ��ن وأش��رح هل��م كت��اب 
حي��اة الصحاب��ة، وكي��ف ب��دأت الدع��وة، مل خيط��ر بباىل أب��داً أن 
يؤمن��وا ب��كل ماج��اء في��ه كل ه��ذا اإلميان حتى صار دس��توراً هلم، 
يطبق��ون تعاليم��ه الت��ى كن��ت أش��رحها هل��م بإخالص وإحس��ان«.
كان��ت ه��ذه الكلم��ات ت��دور ف��ى ذه��ن الش��يخ إبراهي��م ع��زت 
- أم��ر مجاع��ة التبلي��غ والدع��وة ف��ى مص��ر - وه��و مي��ر ف��ى 
س��احة مس��جد أن��س ب��ن مال��ك بقميص��ه ناص��ع البي��اض وعمامت��ه 
البيض��اء الكب��رة، بوجه��ه األبي��ض املن��ر، وحليت��ه خفيف��ة 
الش��عر وقامت��ه الربع��ة، وس��احة املس��جد حتتض��ن أناس��اً م��ن كل 
األعم��ار، وجوه��ا جدي��دة مت��أ س��احة املس��جد الكب��رة وكأنه��م 
ينتظ��رون اخلطي��ب ك��ى يصع��د املن��ر ف��ى ي��وم مجع��ة أو عي��د، 

م��ع أنن��ا بع��د ص��الة عص��ر ي��وم الثالث��اء ف��ى أبري��ل 1982.
الش��يخ مي��ر ب��ن اجلم��وع ويدخ��ل الغرف��ة الكب��رة الت��ى 
يع��دون فيه��ا الطع��ام، ويتفق��د الطه��اة وينش��ر بينه��م ج��واً م��ن 

األلف��ة قائ��اًل: ب��ارك اهلل فيك��م.
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يصط��ف املبلغ��ون اخلارج��ون ف��ى س��بيل اهلل بانتظ��ام مرتاصن 
كأنه��م س��يبدأون ص��الة مجاع��ة ف��ى انتظ��ار كلم��ة الش��يخ إبراهي��م 

عزت.
كل حرك��ة حمس��وبة ومدروس��ة بدق��ة وعناي��ة، كل أربع��ة ف��ى 
جمموع��ة خيرج��ون ألداء مهم��ة حم��ددة ف��ى منطق��ة حم��ددة ف��ى 
زم��ن حم��دد، خيت��ارون منه��م أم��راً عليه��م يدين��ون ل��ه بالطاع��ة 
الكامل��ة لوج��ه اهلل وابتغ��اء مرضات��ه، يتش��اور معه��م فيق��رر وم��ا 
عليهم إال الس��مع والطاعة حتى تنتهى اجلولة بالعودة إىل مس��جد 
أن��س ب��ن مال��ك حي��ث ب��دأت جول��ة اخل��روج ف��ى س��بيل اهلل .
وق��د خي��رج املبلغ��ون ش��هوراً أو أس��ابيع أو بضع��ة أي��ام ف��ى 
انقط��اع كام��ل وتف��رغ للدع��وة والتبلي��غ ع��ن اهلل، واملس��جد هن��ا 
يتكف��ل ب��كل ش��ئ: الطع��ام وامل��كان املخص��ص للراح��ة والن��وم 
واملن��اخ ال��ذى يس��اعد املبلغ��ن عل��ى التف��رغ للعب��ادة وق��راءة 
الق��رآن بانتظ��ام ف��ى حلق��ات الذك��ر وتنظي��م اخل��روج م��ن املس��جد 

والرج��وع إلي��ه بانضب��اط متناه��ى الدق��ة .
)بينم��ا مي��ر الش��يخ بن املبلغ��ن يدور حديث طويل فى رأس��ه(
 »ماش��اء اهلل، لق��د جنح��ت التجرب��ة، جن��اح التبلي��غ والدعوة 
ف��ى مص��ر كان متوقع��ًا، نع��م، فالظ��روف متش��ابهة إىل ح��د كب��ر 
م��ع تل��ك الظ��روف الت��ى كان مي��ر به��ا اإلس��الم ف��ى اهلن��د 
عندم��ا هج��ر املس��لمون املس��اجد فتص��دى هل��ذه الظاه��رة الداعي��ة 

اهلن��دى حمم��د الكاندهل��وى.
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يتذك��ر الش��يخ إبراهي��م كي��ف أل��ف حمم��د الكاندهل��وى 
كت��اب »حي��اة الصحاب��ة« ال��ذى أصب��ح دس��توراً جلماع��ة التبلي��غ 
والدع��وة، وأخ��ذ عل��ى عاتق��ه أن يدع��و الن��اس وحيرضه��م عل��ى 
دخ��ول املس��جد فق��ط دون احلدي��ث ف��ى أى عل��م ش��رعى أو 

اخت��الف فقه��ى. 
تعمر املساجد باملسلمن، هذا هو كل شئ. 

جن��ح الكت��اب وذاع صيت��ه وترج��م إىل ع��دة لغ��ات، منه��ا 
العربي��ة، وق��رأه الش��يخ إبراهي��م ع��زت، ال��ذى آم��ن مب��ا في��ه، 
وأخ��ذ عل��ى عاتق��ه تطبي��ق تعاليم��ه، وحتقي��ق أهداف��ه ف��ى مصر، 
وه��ى أن خت��رج مجاع��ات م��ن املس��جد تط��وف الق��رى وامل��دن 
ف��ى املقاه��ى واألس��واق وتدع��و الن��اس للص��الة ف��ى املس��جد فق��ط، 
ث��م يتحول��ون ه��م بع��د ذل��ك إىل دع��اة ومبلغ��ن ع��ن اهلل، يدع��ون 
آخري��ن بنف��س الطريق��ة دون النظ��ر لعلمه��م الدين��ى أو مس��تواهم 

االجتماع��ى أو حت��ى قدرته��م عل��ى اإلقن��اع.
يق��ف الش��يخ إبراهي��م ف��ى س��احة املس��جد ويوج��ه حديث��ه 

للمبلغ��ن الذي��ن مي��أون الس��احة :
م��ن هيخ��رج معان��ا ف��ى س��بيل اهلل مخستاش��ر ي��وم ف��ى  –

مدين��ة الزقازي��ق ؟
يرف��ع بع��ض اجلالس��ن أيديه��م، فيش��ر الش��يخ إىل أح��د 

الش��باب املس��اعدين ل��ه ب��أن يس��جل األمس��اء.
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من هيخرج معانا شهر فى باكستان ؟ –
يرف��ع ش��باب آخ��رون أيديه��م، فيش��ر الش��يخ لتس��جيل 
األمس��اء قائ��اًل : ماش��اء اهلل، الله��م انص��ر اإلس��الم وأع��ز 

. املس��لمن 
ينته��ى الش��باب م��ن كتاب��ة أمس��اء املبلغ��ن اخلارج��ن ف��ى 
س��بيل اهلل، فيش��ر الش��يخ باالس��تعداد لص��الة املغ��رب الت��ى 
يعقبه��ا درس مه��م ج��داً م��ن كت��اب »حي��اة الصحاب��ة« يس��تمر 

حت��ى أذان العش��اء .
وم��ا إن انته��ى اجلم��ع م��ن ص��الة املغ��رب حت��ى خيط��ب 
الش��يخ ابراهي��م جالس��اً عل��ى كرس��ى جب��وار املن��ر، وم��ن خلف��ه 
القبل��ة، وأمام��ه املبلغ��ون اجل��دد والقدام��ى، ال��كل يتاب��ع حب��رص 
وإنص��ات، وكلم��ات الش��يخ تت��واىل لتصاف��ح آذانه��م ف��ى ج��الل 

مهي��ب:
»احلم��د هلل رب العامل��ن، والص��الة والس��الم عل��ى املبع��وث 
رمح��ة للعامل��ن س��يدنا حمم��د وآل��ه وصحب��ه أمجع��ن ...وبع��د :
ف��إن أصح��اب رس��ول اهلل )( ه��م أك��رم الن��اس عن��د اهلل 
ع��ز وج��ل، اصطفاه��م ألك��رم رس��له ليس��معوا من��ه م��ا أن��زل علي��ه 
م��ن رب��ه ويش��هدوا م��ن أفعال��ه وتصرفات��ه العام��ه واخلاص��ة م��ا 
يزيده��م إيضاح��ا ملعان��ى التنزي��ل وفهم��اً ألص��ول الدي��ن وقواع��د 
التش��ريع، ووفقه��م اهلل للعم��ل مب��ا علم��وا فكان��وا لله��دى أعالمًا، 
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وللعل��م أئم��ة، وللعم��ل الص��احل ق��دوة، وللح��ق أنص��ارًا، وللدي��ن 
دع��اة مرش��دين، وكان��وا خ��ر أم��ة أخرج��ت للن��اس يأم��رون 
باملع��روف، وينه��ون ع��ن املنك��ر، ويعلم��ون الن��اس كي��ف يك��ون 
اإلمي��ان ب��اهلل، وكي��ف يك��ون الت��وكل عل��ى اهلل، وكي��ف يك��ون 

اإلخ��الص هلل.
كان��وا عل��ى مث��ال اخلل��ق الفاض��ل، والكم��ال الوافر، والس��لوك 
النبي��ل، ف��ى عباداته��م وعاداته��م ومعامالته��م، طه��ر اهلل قلوبه��م 
م��ن العصبي��ة ومحي��ة اجلاهلي��ة وأن��زل اهلل عليه��م س��كينته 
وألزمه��م كلم��ة التق��وى وكان��وا أح��ق به��ا وأهله��ا، م��ن اقت��دى 

به��م حش��ر معه��م وف��از جبواره��م«.
وعندم��ا وص��ل الش��يخ إبراهي��م ع��زت إىل ه��ذه املنطق��ة م��ن 

خطبت��ه انطل��ق ص��وت الش��يخ عبداملنع��م متضرع��ًا:
»اللهم احشرنا مع أصحاب رسول اهلل!«

قاهل��ا وه��و ينظ��ر للمبلغ��ن وي��رى ف��ى وجوهه��م م��دى 
إبراهي��م. الش��يخ  لكلم��ات  االس��تجابة 

والش��يخ عبداملنع��م ه��و الرج��ل الثانى ف��ى مجاع��ة التبليغ،وقد 
وه��ب حيات��ه ومال��ه - مخس��ة مالي��ن جني��ه - للدع��وة والتبلي��غ 

اهلل. عن 
املبلغون: آمن .

اللهم اجعلنا من أصحاب رسول اهلل . –
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آمن . –
الله��م اس��تخدمنا ف��ى التبلي��غ والدع��وة لدين��ك ي��ارب العاملن  –

كم��ا اس��تخدمت أصحاب رس��ول اهلل.
آمن . –

ث��م ينطل��ق ص��وت الش��يخ عب��د املنع��م، وكأن��ه يكم��ل م��ا ب��دأه 
الش��يخ إبراهي��م عزت:

»يق��ول اهلل ع��ز وج��ل ف��ى اآلي��ة التاس��عة والس��تن م��ن س��ورة 
النس��اء:}ومن يط��ع اهلل والرس��ول فأولئ��ك م��ع الذي��ن أنع��م اهلل 
عليه��م م��ن النبي��ن والصديق��ن والش��هداء والصاحل��ن وحس��ن 

أولئ��ك رفيق��ا{«.
يلتق��ط الش��يخ إبراهي��م م��ن نهاي��ة حدي��ث صاحب��ه عب��د 
املنع��م بداي��ة جدي��دة، فيق��ول موجه��اً حديث��ه جلم��وع الش��باب 
املنضم��ن الي��وم جلماع��ة التبلي��غ والدع��وة )املبلغ��ن.. كم��ا حيب 

أن يطل��ق عليه��م(:
»ولك��ى نقت��دى بأصح��اب رس��ول اهلل )( ق��دوة صحيح��ة 
ينبغ��ى أن نتع��رف عل��ى أقواهل��م وأفعاهل��م وأحواهل��م، ونق��ف 
متأمل��ن عن��د كل كلم��ة قالوه��ا، وكل ش��ئ فعل��وه أو ترك��وه، وكل 
ش��ئ أق��روه وكل ش��ئ أنك��روه، وه��ذا الكت��اب )يش��ر إىل كت��اب 
حي��اة الصحاب��ة ال��ذى يرفع��ه بي��ده( م��ن الكت��ب الت��ى حفل��ت 
بكث��ر م��ن س��ر أصح��اب النب��ى )( وم��ن لقيه��م م��ن التابع��ن 
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أو عاصره��م، فق��د مج��ع في��ه العالم��ة الش��يخ حمم��د يوس��ف 
الكاندهل��وى ص��وراً م��ن حياته��م ونب��ذاً م��ن أخالقه��م، وحتف��اً 
م��ن مكارمه��م، ومج��اًل م��ن حكمه��م ونصائحه��م؛ لتك��ون نراس��ا 
ين��ر الطري��ق ل��كل م��ن أراد أن يدع��و إىل اهلل عل��ى بص��رة م��ن 
أم��ره، ول��كل م��ن أراد أن يس��لك طري��ق العارف��ن بربه��م عل��ى 
بين��ة جتعل��ه دائم��ا مستمس��كاً بدين��ه متس��لحاً بيقين��ه، كلم��ا 
اعرتت��ه ش��بهة نظ��ر ف��ى حي��اة الصحاب��ة فصح��ح الني��ة وأصل��ح 

الطوي��ة وع��اد إىل رش��ده أحس��ن مم��ا كان«.
عن��د ذل��ك ينتب��ه الش��يخ إىل أن موع��د أذان العش��اء ق��د ح��ان، 
ح��ن ي��رى امل��ؤذن يتق��دم ك��ى يرف��ع األذان معلن��اً نهاي��ة الدرس.
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حممد ليزا

ح��ن بل��غ )لي��زا( اخلامس��ة م��ن عم��ره، أراد وال��ده األس��تاذ 
حمم��ود )املصورات��ى( أن يس��تغل كل عالقات��ه ك��ى يدخل��ه 
املدرس��ة، فه��و نبي��ه ج��داً وحيف��ظ ثالث��ة أج��زاء م��ن الق��رآن 
الكري��م: ع��م، وتب��ارك، وق��د مس��ع، وصوت��ه مجي��ل ف��ى 
الق��رآن، والب��د أن حيص��ل ل��ه عل��ى اس��تثناء يتي��ح ل��ه دخ��ول 
املدرس��ة مبك��رًا، ألن��ه موه��وب ويس��بق كل أقران��ه لي��س بس��نة 

واح��دة ب��ل بس��نوات .
ذه��ب حمم��ود إىل مدرس��ة اب��ن خل��دون االبتدائي��ة، وقاب��ل 
األس��تاذ ص��رى ناظ��ر املدرس��ة، فه��و يعرف��ه معرف��ة ش��خصية، 
فق��د ص��ور ابنت��ه ف��ى ليل��ة زفافه��ا ص��وراً مجيل��ة ف��ى اس��توديو 

)مونالي��زا( الش��هر ال��ذى ميلك��ه ف��ى إمباب��ة.
حمم��ود حمدث��اً نفس��ه : أكي��د لس��ه فاكرن��ى، أن��ا الزم أقنع��ه 
وأب��وس إي��ده ل��و اقتض��ى األم��ر، نفس��ى حممد يبق��ى م��ن العلماء، 
ماشاء اهلل عليه، بيحفظ كل حاجة بسرعة وعنده ذكاء غر عادى.
وص��ل األس��تاذ حمم��ود إىل املدرس��ة، وطل��ب مقابل��ة الناظ��ر 

ال��ذى رح��ب ب��ه واس��تقبله قائ��اًل: اتفض��ل يافن��ان.
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ألف شكر يا افندم. –
تشرب إيه ؟ –
وال حاجة أنا ىّل طلب عند حضرتك. –
حتت أمرك. –
العف��و، ابن��ى الوحي��د حمم��د نفس��ى أدخل��ه املدرس��ة عن��د  –

حضرت��ك هن��ا ويك��ون حت��ت رعايت��ك.
قوى قوى. –
بس فيه مشكلة.  –
لو نقدر حنلها مش هنتأخر. –
حمم��د ماكمل��ش الس��ت س��نن، ب��س ذك��ى ق��وى وس��ابق  –

س��نه.
فاض��ل ل��ه كام ي��وم يعن��ى وال ش��هر وال يهم��ك، ه��ات ىل  –

ال��ورق بك��رة وأن��ا أخل��ص ل��ك كل حاج��ة، تأم��ر ي��ا أس��تاذ 
حمم��ود، أه��اًل وس��هاًل.

هو عنده مخس سنن وكام يوم. –
ط��ب وأن��ت مس��تعجل لي��ه ؟! ط��ب م��ا ييج��ى الس��نة  –

اجلاي��ة ف��ى ميع��اده.
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م��ش ع��ارف ي��ا أس��تاذنا، في��ه حاج��ة جواي��ا بتدفعن��ى  –
ق��وى، وخمليان��ى مص��ر عل��ى دخول��ه الس��نة دى، وم��ش 

ع��ارف إي��ه ه��ى.
املوض��وع دا صع��ب ج��دا، بصراح��ة مس��تحيل، دى س��نة  –

كامل��ة، إن ش��اء اهلل الس��نة اجلاي��ة يك��ون م��ع األوالد ف��ى 
املدرس��ة.

اللى يعيش ! –
ربن��ا يدي��ك الصح��ة وطول��ة العم��ر، دا ان��ت لس��ه صغ��ر  –

أم��ال احن��ا نق��ول إي��ه ؟!
خ��رج حمم��ود وه��و حزي��ن دون أن يع��رف ه��و نفس��ه س��بب 
ه��ذا احل��زن، فابن��ه س��يدخل املدرس��ة الع��ام الق��ادم ف��ى موع��ده 
القانون��ى، ولك��ن ش��يئاً م��ا داخل��ه كان جعل��ه يتمن��ى أن يف��رح 
اآلن - ولي��س غ��داً - بابن��ه اليتي��م ال��ذى مات��ت أم��ه وه��ى تل��ده 

فص��ار ه��و أب��اه وأم��ه ف��ى نف��س الوق��ت.
ع��اد حمم��ود إىل األس��تديو، وقبَّ��ل طفل��ه ال��ذى يصحب��ه دائم��اً 
مع��ه ف��ى كل م��كان، ه��ذا االب��ن ال��ذى وهب��ه حيات��ه كله��ا 
ورف��ض أن يت��زوج حت��ى ال حي��دث البن��ه الوحي��د ماح��دث ل��ه 
ه��و ش��خصياً ح��ن ت��زوج وال��ده بأخ��رى بع��د وف��اة والدت��ه، فه��و 
ال يس��تطيع أن ينس��ى كي��ف كان��ت زوج��ة أبي��ه تعذب��ه حت��ى 
اضط��ر إىل اهل��رب م��ن البي��ت، والعم��ل ف��ى كل ش��ئ إىل أن بن��ى 
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نفس��ه بنفس��ه، وتعل��م التصوي��ر، فه��و وحي��د ب��ال عائل��ة، وابن��ه 
حمم��د - مثل��ه - ل��ن يك��ون ل��ه س��ند ف��ى ه��ذه احلي��اة م��ن 
بع��ده، فق��د كان��ت أم��ه وحي��دة والديه��ا وكان��ت ح��ن تزوجه��ا 

حمم��ود يتيم��ة األبوي��ن ومات��ت وه��ى تل��د ابنهم��ا )لي��زا(.
أنه��ى حمم��ود عمل��ه ف��ى األس��توديو، وأخ��ذ ابن��ه فى ي��ده إىل 
البي��ت؛ فه��و صاح��ب ه��ذا البي��ت الصغ��ر املكون م��ن دور أرضى 
ب��ه أس��توديو التصوي��ر، وش��قته، وثالث��ة ش��قق مؤج��رة حيص��ل 
منه��ا عل��ى إجي��ار ش��هرى يس��اعده عل��ى اإلنف��اق عل��ى )لي��زا(.

تتعشى إيه ياحممد ؟ –
أنا امسى )ليزا( يابابا مش حممد. –
ال.. امسك حممد. –
ب��س كل اصحاب��ى بيقول��وا ىل يالي��زا، وأن��ا باح��ب اس��م  –

)لي��زا( م��ع إن��ى م��ا اعرف��ش س��ببه.
وان��ت صغ��ر ماكنت��ش بتع��رف تقول موناليزا اس��م األس��توديو  –

بتاعن��ا وكن��ت بتنطقه��ا )ليزا(.
الن��اس  – لي��زا، وكل  أن��ا لوح��دى امس��ى  عش��ان ك��دا، 

عارفان��ى، وأن��ا باح��ب ك��دا، ونفس��ى الن��اس كله��ا تبق��ى 
عارفان��ى، وأبق��ى مش��هور ق��وى، وأطل��ع ف��ى التليفزي��ون. 

التليفزيون مره واحدة ؟ –
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والسيما كمان. –
إن ش��اء اهلل ياحبيب��ى، ي��ال بق��ى عش��ان ن��روح نتعش��ى  –

ونن��ام. 
م��رت ش��هور، بعده��ا ش��عر األب باإلجه��اد، ويب��دو أن 
الص��داع املزم��ن ال��ذى كان يعان��ى من��ه ق��د ع��اوده م��رة أخ��رى .
دخ��ل حمم��ود ف��ى الدوام��ة املعت��ادة، فب��دأ ت��ردده عل��ى 
املستش��فى إلج��راء فح��وص طبي��ة متع��ددة، كان مس��كوناً خب��وف 
مري��ب، ال عل��ى نفس��ه، ب��ل عل��ى لي��زا، كان يتس��اءل عم��ا 
س��يفعله ابن��ه ح��ن يص��ر وحي��داً ف��ى ه��ذه احلي��اة القاس��ية دون 

أب وال أم وال عائل��ة.
ج��اءت النتائ��ج كالزل��زال، فق��د أك��دت الفح��وص أن��ه يعان��ى 
م��ن تلي��ف ف��ى امل��خ، وأن حالت��ه متده��ورة، وأن موت��ه متوق��ع 

خ��الل أي��ام أو ش��هر عل��ى األكث��ر.
فه��م حمم��ود وقتئ��ذ س��بب تلهف��ه عل��ى أن يف��رح بدخ��ول 
)لي��زا( املدرس��ة، ه��ذه الفرح��ة الت��ى س��يحول امل��وت بين��ه 
وبينه��ا، كان يتمن��ى أن ي��رى )لي��زا( مبالب��س املدرس��ة، وأن 

يوصل��ه بنفس��ه ف��ى أول ي��وم م��ن عام��ه الدراس��ى األول.
لك��ن امل��وت عاجل��ه ليحرم��ه م��ن ه��ذه الفرح��ة الت��ى متناه��ا، 

وه��ذه اللحط��ة الت��ى طامل��ا ت��اق إليه��ا، وحل��م به��ا.
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نش��أ )لي��زا( وحي��دًا، يتيم��ًا، ال أح��د يرع��اه إال ع��م عب��د 
اهلل مس��اعد وال��ده ف��ى األس��توديو، فق��د اس��تأجر األس��توديو 
بع��د وف��اة األب، وتعه��د بدف��ع اإلجي��ار، ب��ل وتكف��ل بتحصي��ل 
إجي��ار الش��قق األخ��رى، واإلنف��اق م��ن عائده��ا مجيع��اً عل��ى 
الطف��ل، وب��أن يدخ��ر ل��ه الباق��ى حت��ى يك��ر، وتعه��د به��ذا 
أم��ام مجي��ع كب��ار املنطق��ة الذي��ن ص��اروا ش��هوداً عل��ى ذل��ك.
دخ��ل )لي��زا( املدرس��ة، ولكن��ه - عل��ى غ��ر م��ا كان أب��وه 
يتوق��ع ل��ه - تعس��ر ف��ى املس��رة تعس��راً ش��ديدًا، إىل أن اضط��ر 

للخ��روج م��ن املدرس��ة مبك��راً بع��د أن رس��ب ف��ى اإلعدادي��ة.
ع��رف )لي��زا( طريق��ه إىل التدخ��ن ف��ى س��ن مبك��رة ج��دا، 
واكتش��ف ف��ى نفس��ه ج��رأة ش��ديدة عرفه��ا عن��ه أيض��ا احمليط��ون 
ب��ه، فق��د كان يص��ارع ال��كالب ف��ى الش��ارع، وجي��رى وراءه��ا، 

وال خي��اف أب��داً م��ن أى ش��ئ. 
كان ين��ام وح��ده ف��ى البي��ت حت��ى تع��رف عل��ى أش��رف س��عد 
وأمح��د قي��ادة، وهم��ا م��ن أطف��ال الش��وارع، فص��ارا ينام��ان مع��ه 
ف��ى البي��ت وأصبح��ا كل عائلت��ه وأصب��ح ه��و ومنزل��ه مالذهم��ا 

م��ن ال��رد وظلم��ة اللي��ل.
كان اإلجي��ار يكف��ى )لي��زا( وه��و صغ��ر، ولك��ن عندم��ا ك��ر 

أصب��ح املبل��غ اليكف��ى إال مث��ن الس��جائر فق��ط .
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كان��ت كل الظ��روف مواتي��ة ليتأث��ر )لي��زا( ب��كالم أش��رف 
س��عد، فأش��رف يتمت��ع مبل��كات خاص��ة، خفي��ف الظ��ل لدرج��ة 
خرافي��ة، وحيف��ظ مئ��ات الن��كات والن��وادر، ويتمت��ع بق��درة هائلة 
عل��ى إقن��اع )لي��زا( مب��ا يري��د ف��ى أى وق��ت، حت��ى أطل��ق علي��ه 

)لي��زا( لق��ب )اجلمجم��ة(.
أهدى أشرف إىل )ليزا( مطواة قرن غزال وقال له : 

دى ليك ياشقيق.  –
أن��ا بع��ون اهلل م��ش حمتاجه��ا، أن��ا باداف��ع ع��ن نفس��ى  –

بدراع��ى، ب��الش ي��ا أش��رف.
خليها معاك ممكن حتتاجها. –
مادمت أنا مش هاستعملها ماهلاش الزمة معايا . –

عندئ��ذ تدخ��ل أمح��د قي��ادة موجه��اً حديث��ه إىل أش��رف : 
أنت شيطان يا ابنى؟ قالك مش عاوز.  –
اقع��د لن��ا ان��ت عل��ى جن��ب ونقطن��ا بس��كاتك، أن��ا م��ش  –

ع��ارف م��ن اب��ن العبيط��ة الل��ى مس��اك قي��ادة!!
عش��ان أن��ا أحس��ن واح��د ف��ى املنطق��ة بيس��وق كل حاج��ة،  –

موتوس��يكالت وعربي��ات وقط��ورات كم��ان ل��و حبي��ت، 
ومافي��ش معاي��ا أى رخص��ة قي��ادة، وماعرفت��ش أطل��ع رخص��ة 

م��ع إن��ى حاول��ت كت��ر .
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أخ��ذ )لي��زا( املط��واة م��ن أش��رف، وم��ن وقته��ا مل تفارق��ه أبداً. 
مش��ى الثالث��ة ف��ى اجت��اه ش��ارع ترع��ة الس��واحل، حي��ث 

الوق��وف عل��ى الناصي��ة هن��اك ل��ه العدي��د م��ن الفوائ��د.
بادرهما )ليزا( بالسؤال : 

احنا راحين فن ؟ –
أجاب أشرف فى مزيج من االبتسام والسخرية : 

هنق��ف ف��ى اهل��وا، نش��وف الن��اس اللى عل��ى ح��ق، واحلريم  –
الل��ى عل��ى حق.

ب��ادره أمح��د قي��ادة معرتض��اً ومس��لماً ف��ى الوق��ت نفس��ه: واهلل 
ان��ت ش��يطان، وهتودين��ا ف��ى داهي��ة.

وص��ل الثالث��ة إىل الناصي��ة، وكل واح��د منه��م مع��ه مط��واة 
ق��رن غ��زال، وق��د أعط��ى أش��رف كاًل م��ن رفيقي��ه حب��ة م��ن 

)الرتام��ادول(.
ف��ى ه��ذه اللحظ��ة ح��ان هل��م صيده��م األول، فق��د مل��ح أش��رف 
م��ن بعي��د ش��اباً وفت��اة وق��د ش��رعا ف��ى قبل��ة مس��روقة خل��ف س��ور 
الصناي��ع، والح��ظ أنهم��ا ف��ى حال��ة م��ن التواف��ق واالنس��جام، 
ف��ال يب��دو عل��ى الفت��اة أنه��ا مرغم��ة عل��ى ذل��ك، ب��ل ب��دت 
متجاوب��ة مع��ه، فدخ��ل عليهم��ا ش��اهراً مطوات��ه قائ��اًل: - اثب��ت 

ي��اد ان��ت وه��ى، ه��ات الل��ى مع��اك. 
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فزع الشاب وبدأ خيلع ساعته وهو يقول مرتعشًا: 
واهلل ما معايا غر الساعة وعشرة جنيه. –

التقط أشرف منه الساعة و اجلنيهات العشرة قائاًل : 
هاتهم. –

ثم التفت إىل الفتاة : 
وان��ت ياب��ت هات��ى اخل��امت ده ي��ا إم��ا هقطعل��ك صوابع��ك  –

باملط��وة وبرض��ه هاخ��ده.
انهارت الفتاة باكية وهى ختلع خامتها قائلة:

خد أْهو، بس والنبى سيبنى أروح. –
يأخ��ذ أش��رف الغنائ��م، وي��رتك الش��اب والفت��اة ويرج��ع إىل 

)لي��زا( و قي��ادة قائ��اًل وه��و يضح��ك : اتعش��ت.
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أمل

خض��راُء الدِّم��ن، الزه��رة الرقيق��ة الت��ى تب��ث عطره��ا فيم��ن 
حوهل��ا، ته��ون عليه��م م��رارة األي��ام، تعطيه��م األم��ل، تك��ون 
ع��ادة حماط��ة باألش��واك م��ن كل اجت��اه، تطارده��ا العي��ون 
الطامع��ة الت��ى تعتق��د أن الفق��ر س��يجعلها س��هلة املن��ال، وأنه��ا 
ُمع��دة وجاه��زة للقط��ف ف��ى أى وق��ت إذا ل��ّوح هل��ا الذئ��اب 

بامل��ال؛ فالذئ��اب دائم��اً ترتب��ص بالفق��راء.
)أم��ل( .. فت��اة مجيل��ة ف��ى التاس��عة عش��رة م��ن عمره��ا، 
تس��كن ف��ى منطق��ة س��ور الصناي��ع، أم��ام أس��توديو )املونالي��زا( 
ف��ى ح��ارة حس��ن الش��يخ املتفرع��ة م��ن ش��ارع الق��دس، أك��ر 

عش��وائيات إمباب��ة عاصم��ة الفق��ر وم��الذ الفق��راء.
)أم��ل( الت��ى أعطاه��ا اهلل حس��ناً وفق��راً متس��اوين، تتس��اءل 
دائم��اً ع��ن احلكم��ة الت��ى يريده��ا اهلل م��ن أن يعذبه��ا جبماهل��ا 
ال��ذى ه��و س��بب ش��قائها ف��ى احلي��اة، فه��ى كلم��ا عمل��ت ف��ى 
ش��ركة أو حم��ل يقربه��ا صاح��ب العم��ل، ث��م يغريه��ا بامل��ال 
وزي��ادة الرات��ب حت��ى تتغاض��ى ع��ن تصرفات��ه الش��اذة واحتكاك��ه 
وحترش��ه الدائم��ن به��ا، وإذا ترك��ت العم��ل وجلس��ت ف��ى بيته��ا 
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مات��ت جوع��اً ألن ه��ذا اخلنزي��ر اجلال��س ف��ى البي��ت ال ينف��ق 
عليه��ا، ه��ذا اخلنزي��ر ال��ذي متلؤه��ا الش��كوك حوله، فتتس��اءل : 

كي��ف ميك��ن أن يك��ون ه��ذا أب��ى؟!
رج��ل غري��ب األط��وار يش��رب الباجن��و واحلش��يش ف��ى صال��ة 
املن��زل نفس��ه، وجي��ر )أم��ل( عل��ى تقدي��م الش��اى ألصحاب��ه 
املس��اطيل، وتغي��ر )اجل��وزة( وغس��ل احلج��ارة ورص املعس��ل 
للحشاش��ن أصدقائ��ه الذي��ن يأكلونه��ا بعيونه��م وال يتوقف��ون ع��ن 
الته��ام جس��دها الش��هى خبياالته��م قب��ل أعينه��م، فه��ذه ه��ى 
الطريق��ة الوحي��دة الت��ى يضم��ن به��ا ص��الح -والده��ا- احلص��ول 
عل��ى املخ��در جمان��ًا، إن��ه يوف��ر هل��م مكان��ا آمن��اً لتن��اول 

املخ��درات، وه��ذا كل م��ا لدي��ه. 
أم��ا ه��م فيحض��رون احلش��يش والطع��ام وعلب��ة الس��جائر، وهذا 
كل مايتمن��اه، فه��و كائ��ن غري��ب، ال ي��أكل تقريب��ا واليش��رب 
واليهت��م إال باحلش��يش والس��جائر والبرة التى ال يفي��ق منها أبداً.

»يارب خدنى ورحينى من العذاب اللى أنا فيه« 
قالته��ا )أم��ل( وه��ى تبك��ى ف��ى غرفته��ا الضيق��ة احلق��رة، 
ه��ذه الغرف��ة الت��ى تطب��ق جبدرانه��ا عل��ى روح )أم��ل(، ف��إذا م��ا 
تاق��ت إىل بع��ض اهل��واء وأرادت أن تفت��ح ش��باكها الت��رى إال 
أق��دام املاري��ن ف��ى احل��ارة، فالبي��ت قدي��م وه��م يس��كنون ف��ى 
ال��دور األرض��ى ال��ذى حت��ول م��ع م��رور الزم��ن وارتف��اع أرضي��ة 
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الش��ارع إىل م��ا يش��به )الب��دروم(، ب��ل حت��ول إىل )ب��دروم( حقيق��ى 
ب��كل م��ا حتم��ل الكلم��ة م��ن معن��ى.

الجت��د )أم��ل( مهرب��اً م��ن احل��زن والب��كاء إال إىل الن��وم ال��ذى 
يش��به اإلغم��اء، وه��ى تنظ��ر بدهش��ة دائم��ة لصف��اء - صديقته��ا 

الوحي��دة - عندم��ا تق��ول هل��ا: 
أما انا امبارح حلمت حتة حلم، مستغربة كدا ليه؟!  –
تعرفى إن انا عمرى ماحلمت. –
إزاى يابنتى؟ –
واهلل زى م��ا باق��ول ل��ك ك��ده، أن��ا بافض��ل أعي��ط .. أعي��ط  –

حل��د م��ا يغم��ى عل��ّى وأن��ام. س��يبك من��ى أن��ا وق��وىل ىل 
حلمت��ى بإي��ه؟ .. احك��ى ىل. 

عارفة الواد اللى بيغنى ميال ميال، القمر ده؟  –
عمرو دياب، ماله؟ –
خدنى فى البحر، ده طلع واد قليل األدب قوى.  –
دا انت اللى سافلة ياجمرمة... هو برضه؟! –
يعنى انِت عاوزة تفهمينى إن قلبك لسة ما دقش؟ –
احلب مش للى زينا. –
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مالن��ا ي��ا اخت��ى؟ يعن��ى ان��ت ع��اوزة تفهمين��ى إن��ك  –
اجل��واز؟! ف��ى  مابتفكري��ش 

ج��واز إي��ه ؟! إزاى ؟! ه��و في��ه ح��د يرض��ى يناس��ب عم��ك  –
ص��الح احلش��اش، داأب��وى م��ا بيفوق��ش م��ن احلش��يش 
والب��رة، ول��و ربن��ا رزق��ه بقرش��ن بينق��ط بيه��م ف��ى األف��راح، 

حت��ى ل��و م��ا يعرف��ش أه��ل العري��س وال أه��ل العروس��ة.
ياب��ت ده ان��ِت زى القم��ر، دا ان��ا ل��و ف��ىَّ ربع مجال��ك كانت  –

الرجال��ة بق��ت حت��ت رجل��ي وأجت��وز أغن��ى واحد ف��ى البلد.
بيتهي��أ ل��ك، كله��م عاوزي��ن احل��رام، وم��رة واح��دة ج��اىل  –

عري��س ع��ن طري��ق واح��د م��ن الل��ى بيحشش��وا م��ع أبوي��ا، 
كان راج��ل س��عودى عن��ده س��بعن س��نة، ول��وال إن��ى ه��ددت 
عم��ك ص��الح إن��ى هاطف��ش م��ن البي��ت وم��ش هيع��رف طريقى 
أب��دًا، كان زمان��ى اجت��وزت واتطلق��ت وقاع��دة مع��اه برض��ه، 
الن��اس دول بيبق��ى ليه��م غ��رض واح��د، جم��رد مايوصل��وا 
ل��ه.. خ��الص ف��ى الزبال��ة، أم��ا اجل��واز فبيك��ون ب��ن اتن��ن 
ق��د بع��ض، بيحب��وا بع��ض، م��ش أكر منى خبمس��ن س��نة .

ط��ب لي��ه ماتتجوزي��ش عري��س صغ��ر؟.. ان��ت مجيل��ة وكل  –
ش��باب احلت��ة يتمن��وا.

يتمن��وا ميش��وا معاي��ا ب��س، أم��ا اجل��واز فمافيش فل��وس، وأنا  –
فق��رة وعم��ك ص��الح )الروط��ة( الل��ى م��رزوع ب��رة، مافي��ش 
عيل��ة حمرتم��ة تواف��ق جت��وز ابنه��ا لبنت��ه، بن��ت احلش��اش .
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واهلل الل��ى يش��وف ب��الوى الن��اس ته��ون علي��ه بلوت��ه، دا  –
أب��وِك دا أحس��ن منأب��وى اجملن��ون، تتص��ورى اب��ن اجملنون��ة 

ق��ال إي��ه بيحبن��ى.
بيحبك إزاى يعنى ؟! –
آه واهلل، زى م��ا باق��ول ل��ك ك��دا، أن��ا نفس��ى ماكنت��ش  –

مصدق��ة، وكن��ت باق��ول ميك��ن متهي��أ ىل، حل��د مابق��ى 
باملفتش��ر، وعل��ى عين��ك ياتاج��ر.

انِت إجتننِت يابت، إيه اللى بتقوليه دا ؟! –
ب��دأت احلكاي��ة كله��ا ي��وم ماحس��يت ب��ه باللي��ل وأن��ا نامي��ة  –

بيحس��س عل��ى ص��درى، اتفزع��ت وصرخ��ت ف��ى وش��ه، 
وقل��ت ل��ه في��ه إي��ه؟، ق��ال ىل كن��ت باغطي��ِك.

مافيه��اش حاج��ة مل��ا يغطي��ِك، ان��ت الل��ى خم��ك ح��ادف  –
مش��ال.

اص��رى ب��س أم��ا أق��ول ل��ك، عمله��ا تان��ى وس��يبته حل��د  –
ماكم��ل وطل��ع ص��درى ومس��كه بإي��ده.. رح��ت مصوت��ة 
وملي��ت علي��ه البي��ت، أخت��ى ثن��اء وأم��ى ج��م ج��رى، وقل��ت 
هل��م عل��ى الل��ى عمل��ه وفضحت��ه، ق��ال دى جمنون��ة، عل��ّى 
الط��الق بالتالت��ة ل��و ح��د كلمن��ى أو فت��ح بق��ه معاي��ا ألطل��ق 

أمك��م وارميك��وا ف��ى الش��ارع انت��وا التالت��ة.
وأمك عملت إيه؟  –
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سكتت طبعا، وانسحبت هى وثناء ودخلوا ناموا . –
إزاى؟! –
هروح��وا ف��ن؟ أم��ى مقطوع��ة م��ن ش��جرة، وأخت��ى ثن��اء  –

ي��ادوب تس��ع س��نن، الينف��ع تش��تغل وال تتج��وز.
وهو دي الوقت بيعمل إيه معاك؟ –
زهق��ت من��ه، وس��اعات بأعم��ل نفس��ى نامي��ة، ومل��ا أالقي��ه  –

بيزوده��ا باتقل��ب فيج��رى زى الكل��ب.
انِت سافلة، دا حرام، وبيتهز له سبع مسوات . –
يعنى أعمل له إيه ؟ –
اتكلم��ى مع��اه، فوَّقي��ه، أكي��د اجتن��ن والزم ي��روح مستش��فى  –

اجملان��ن.
دا ص��ول متط��وع ف��ى اجلي��ش، وأكي��د هم��ا كش��فوا علي��ه،  –

ول��و جمن��ون كان��وا رف��دوه م��ن زم��ان، ه��و ب��س بيحبن��ى، 
امشعن��ى مابيعمل��ش ك��ده م��ع ثن��اء ؟!

يابنت اجملنونة، يعنى انِت استحليتى احلكاية. –
س��اعات باح��س وأن��ا عامل��ة نفس��ى نامي��ة إن عم��رو دي��اب  –

ه��و الل��ى بيحس��س عل��ّى .
يانهارك أسود، يعنى املوضوع على مزاجك. –
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بصراح��ة ف��ى األول كن��ت قرفان��ة ق��وى ب��س دى الوق��ت  –
ع��ادى، اتع��ودت، وك��دا بآخ��د من��ه فل��وس كت��ر وباخ��رج 
زى م��ا أن��ا ع��اوزة وبازع��ق ل��ه، وباضرب��ه باجلزم��ة واش��تمه 
قدامه��م كله��م، وه��و زى الكل��ب مايق��درش يفت��ح بق��ه بكلمة.

وأمك وأختك ؟! –
أم��ى ع��اوزة ت��اكل وتش��رب وخ��الص، وثن��اء م��ش فاهم��ة  –

حاج��ة، ب��س س��اعات باح��س إنه��ا بتغ��ر مل��ا بتش��وفه 
خاي��ف عل��ى زعل��ى وع��اوز يرضين��ى ب��أى ش��كل .

ما تسأىل أمك، أكيد الراجل ده مش أبوِك. –
أن��ا برض��ه ش��كِّيت ف��ى احلكاي��ة دى، ميك��ن الولي��ة دى  –

كان��ت بتع��ط وه��ى صغ��رة.
عل��ى فك��رة ان��ت ش��كل وثن��اء ش��كل وأخ��وِك - اهلل يرمح��ه-  –

كان ش��كل تالت.
قصدك إيه ياظريفة ؟! –
ياعيل��ة خملط��ة وملع��وب ف��ى أساس��ها )وتضح��ك فتضح��ك  –

صف��اء الت��ى كان��ت تع��دل مالبس��ها اس��تعدادا للخ��روج(
على فن ؟ –
عن��دى ميع��اد م��ع حس��ام، م��ا تيج��ى وأخلي��ه جيي��ب واح��د  –

صاحبه.
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أل ياحلوة، أنا ماليش فى الشمال. –
فكى عن نفسك. –
هو انت فكيِت وال إيه يابت ؟ –
أل. –
يابت!! –
بيعم��ل الل��ى بيعمل��ه املفق��ود أبوي��ا، ب��س وأن��ا فاحت��ة عين��ى  –

وبيبق��ى طعم��ه لذي��ذ ق��وى.
اوعى يضحك عليِك ويضيعك . –
ياهبل��ة الش��غل م��ن ف��وق ب��س، أم��ا حت��ت ممن��وع االق��رتاب  –

أو التصوي��ر.
ي��ا جمرم��ة نهايت��ك هتبق��ى س��ودا إن ش��اء اهلل، خل��ى بال��ك  –

م��ن نفس��ك، ربن��ا يبع��د عن��ك ش��يطانك.
خرج��ت صف��اء، وأخ��ذت )أم��ل( نفس��اً عميق��ًا، ث��م قال��ت 
حبال��ة م��ن الرض��ا : احلم��د هلل عل��ى كل ح��ال، الل��ى يش��وف 

ب��الوى الن��اس ته��ون علي��ه بلوت��ه.
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مسجد أنس بن مالك

مس��احة شاس��عة م��ن ش��ارع أن��س ب��ن مال��ك تتقاط��ع م��ع 
ش��ارع ش��هاب، أرق��ى وأغل��ى م��كان لس��كن األغني��اء حب��ى 
املهندس��ن ف��ى مص��ر، ح��واىل أربع��ة آالف م��رت مرب��ع، بن��ى 
عليه��ا ثالث��ة طواب��ق للص��الة والعب��ادة ومخس��ة طواب��ق ف��ى مبن��ى 
ملح��ق باملس��جد للمعيش��ة واإلقام��ة للمبلغ��ن، مرتب��ة وخمصص��ة 
ل��كل الوف��ود حس��ب البل��د الت��ى أت��وا منه��ا، جن��اح خمص��ص 
للمبلغ��ن م��ن إفريقي��ا، وجن��اح آخ��ر لآلت��ن م��ن آس��يا، و آخ��ر 

للمصري��ن الوافدي��ن م��ن حمافظ��ات بعي��دة.
ف��رغ املبلغ��ون م��ن ص��الة العش��اء، ث��م صع��دوا إىل املبن��ى 
امللح��ق باملس��جد، حي��ث يك��ون هل��م مطل��ق احلري��ة، م��ن أراد 
منه��م أن ين��ام ن��ام، وم��ن أراد منه��م أن يصل��ى ركعت��ى الش��فع 
وركع��ة الوت��ر وأن يق��رأ الق��رآن حت��ى أذان الفج��ر فع��ل م��ا أراد .
يرف��ع أذان الفج��ر، فين��زل املبلغ��ون م��ن املبن��ى امللح��ق 
باملس��جد ويتجمع��ون ف��ى س��احته الكب��رة أم��ام القبل��ة واملن��ر، 
حي��ث يتق��دم الش��يخ إبراهي��م ع��زت لي��ؤم الن��اس بع��د أن أقيم��ت 

الص��الة.
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وق��ف املبلغ��ون القدام��ى والش��باب اجل��دد ف��ى صف��وف 
مرتاص��ة ومتجانس��ة مبالبس��هم البيض��اء، وكأنه��م أس��راب م��ن 

احلم��ام األبي��ض احملل��ق ف��ى انتظ��ام ومج��ال.
الس��الم عليك��م ورمح��ة اهلل، الس��الم عليك��م ورمح��ة اهلل، 
قاهل��ا الش��يخ لتنته��ى الص��الة، ويتق��دم الش��يخ عبداملنع��م وبي��ده 
كت��اب ري��اض الصاحل��ن ليفت��ح الي��وم باب��اً جدي��داً م��ن أب��واب 
الفضائ��ل، وه��و ب��اب فض��ل ق��راءة الق��رآن الكري��م، وه��و ع��ادة 
يق��رأ ه��ذا الب��اب عن��د ق��دوم ف��وج جدي��د م��ن الش��باب الراغب��ن 

ف��ى اخل��روج ف��ى س��بيل اهلل للم��رة األوىل.
يتاب��ع كل احلض��ور ال��درس باهتم��ام بال��غ م��ع اخت��الف 
مس��تواهم العلم��ى، فمنه��م م��ن حص��ل عل��ى الدكت��وراة، ومنه��م 
األم��ى ال��ذى اليق��رأ وال يكت��ب، فه��ذه اجلماع��ة ليس��ت حريص��ة 
إال عل��ى ش��ئ واح��د ه��و ع��ودة الن��اس للمس��اجد ومكافح��ة 
ظاه��رة الته��رب م��ن ص��الة اجلماع��ة، واخل��روج إىل الن��اس ف��ى 

كل م��كان ودعوته��م للص��الة ف��ى املس��جد ف��ى مجاع��ة.
انته��ى الش��يخ عبداملنع��م م��ن الدع��اء باكي��ًا، مبكي��اً كل 

املصلي��ن خش��وعاً وتق��وى .
ق��ام املبلغ��ون، وتس��لَّم كل واح��د منه��م مكان��ه ف��ى اخلدم��ة 
اليومي��ة، فمنه��م م��ن ينظ��ف، ومنه��م م��ن خي��رج إىل الس��وق 
ليأت��ى بالطع��ام، ومنه��م م��ن يطه��و الطع��ام، ومنه��م م��ن يرت��ب 
كل ش��ئ ويعي��ده س��رته األوىل، فرج��ع املصاح��ف إىل مكانه��ا 
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األول ف��ى املكتب��ة، ويض��ع كل ش��ئ ف��ى مكان��ه املخص��ص ل��ه.
فرغ��ت الس��احة الكب��رة م��ن املبلغن، وبق��ى الش��يخ عبداملنعم 
ال��ذى أقب��ل عل��ى معلم��ه الش��يخ إبراهي��م ع��زت مقب��اًل ي��ده بقص��د 
التم��اس الرك��ة، كم��ا يفع��ل دائم��ا، ث��م توج��ه إلي��ه حبدي��ث 

االب��ن ألبي��ه :
ياموالنا أطال اهلل عمرك وجعلك تاجا على رؤوسنا.  –
بارك اهلل فيك ياعبداملنعم .... كيف حالك يابنى؟  –
خب��ر واحلم��د هلل، كل ش��ئ عل��ى ماي��رام، ولكن��ى أش��عر  –

بالقل��ق لتغ��ر ن��رة ص��وت األم��ن، وحتركات��ه املريب��ة ض��د 
مجاعتن��ا، وق��د عزم��ت عل��ى أال أق��ول ل��ك ش��يئا يقلق��ك، 

ولكن��ى ال أح��ب أن أخف��ى عن��ك ش��يئا ياموالن��ا. 
إي��ه الل��ى حص��ل ؟ احن��ا مالن��ا وم��ال األم��ن وم��ال السياس��ة،  –

ه��و حص��ل إي��ه بالظب��ط ؟ 
اللواء حممود الشاعر بعت ىل طلب حضور.  –
الل��واء حمم��ود بت��اع أم��ن الدول��ة ؟! كان ع��اوزك ف��ى إي��ه؟  –

أن��ا ع��ارف إنه��م قلقان��ن م��ن الع��ام املاض��ى بع��د مقت��ل 
الس��ادات .

صحي��ح ياموالن��ا، ولك��ن هم��ا أتأك��دوا إن التبلي��غ والدع��وة  –
اليعنيه��ا أى ش��ئ إال أن ي��ؤدى املس��لمون صالته��م ف��ى 

املس��اجد وأن يعمروه��ا وأال يهجروه��ا.

www.jadidpdf.com



46

أمال إيه اللى حصل؟ –
طل��ب من��ى ص��ور بطاق��ات اإلخ��وة الل��ى بيخرج��وا فى س��بيل  –

اهلل لعم��ل ملف��ات هل��م ف��ى أم��ن الدول��ة، ومل��ا س��ألته لي��ه؟ 
ق��ال ىل حلمايته��م وع��دم اخلل��ط بينه��م وب��ن اآلخري��ن، فه��م 

يكتب��ون ف��ى خان��ة النش��اط )س��لفى ودود(.
حسبى اهلل ونعم الوكيل!!  –

قاهل��ا الش��يخ إبراهي��م ع��زت وه��و يق��وم م��ن مكان��ه منتفض��ًا، 
وتوج��ه ناحي��ة القبل��ة ك��ى يصل��ى: 

اهلل اكر. –
ف��رغ الش��يخ إبراهي��م م��ن صالت��ه، ث��م التف��ت ناظ��راً جلم��وع 
الش��باب اجل��دد، اخلارج��ن الي��وم ألول م��رة ف��ى س��بيل اهلل، 

نظ��رة حاني��ة ث��م ق��ال : 
»احلم��دهلل رب العامل��ن، والص��الة والس��الم عل��ى س��يدنا  –

وموالن��ا حمم��د وعل��ى آل��ه وصحب��ه أمجع��ن، وم��ن تبعه��م 
بإحس��ان إىل ي��وم الدي��ن . أم��ا بع��د، ف��إن الس��رة النبوي��ة 
وس��ر الصحاب��ة وتارخيه��م م��ن أق��وى مص��ادر الق��وة اإلميانية 
والعاطف��ة الديني��ة، الت��ى الت��زال ه��ذه األم��ة والدع��وات 
الديني��ة تقتب��س منه��ا ش��علة اإلمي��ان، وتش��عل به��ا جمام��ر 
القل��وب، الت��ى يس��رع انطفاؤه��ا ومخوده��ا ف��ى مه��ب الري��اح 
والعواص��ف املادي��ة، والت��ى إذا انطف��أت فق��دت ه��ذه األم��ة 
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قوته��ا وميزته��ا وتأثره��ا، وأصبح��ت جث��ة هام��دة حتمله��ا 
احلي��اة عل��ى أكتافه��ا .

إنه��ا تاري��خ رج��ال جاءته��م دع��وة اإلس��الم فآمن��وا به��ا، 
وصدقته��ا قلوبه��م، وم��ا كان قوهل��م إذ دعوا إىل اهلل ورس��وله إال أن 
قال��وا : ربن��ا إنن��ا مسعن��ا منادي��اً ين��ادى لإلمي��ان أن آمن��وا بربك��م 
فآمن��ا، ووضع��وا أيديه��م ف��ى ي��د الرس��ول )(، وهان��ت عليه��م 
نفوس��هم وأمواهل��م وعش��رتهم، واس��تطابوا امل��رارات وامل��كاره ف��ى 
س��بيل الدع��وة إىل اهلل، وأفض��ى يقينه��ا إىل قلوبه��م، وس��يطر على 
نفوس��هم وعقوهل��م، وص��درت عنه��م عجائ��ب اإلمي��ان بالغي��ب، 
واحل��ب هلل والرس��ول، والرمح��ة عل��ى املؤمن��ن والش��دة عل��ى 
الكافري��ن، وإيث��ار اآلخ��رة عل��ى الدني��ا، واحل��رص عل��ى دع��وة 
الن��اس، وإخ��راج خل��ق اهلل م��ن عب��ادة العب��اد إىل عب��ادة رب 
العب��اد، وم��ن ج��ور األدي��ان إىل ع��دل اإلس��الم، وم��ن ضي��ق الدنيا 
إىل س��عتها، واالس��تهانة بزخ��ارف الدني��ا وحطامه��ا، والش��وق إىل 
لق��اء اهلل واحلن��ن إىل اجلن��ة، وعل��و اهلم��ة وبع��د النظ��ر ف��ى 
نش��ر تعالي��م اإلس��الم وخرات��ه ف��ى الع��امل، وانتش��ارهم ألج��ل 
ذل��ك ف��ى مش��ارق األرض ومغاربه��ا، ونس��وا ف��ى ذل��ك لذاته��م، 
وهج��روا راحته��م، وغ��ادروا أوطانه��م، وبذل��وا مهجه��م وح��ر 
أمواهل��م حت��ى ألق��ى الدي��ن جبران��ه، وأقبل��ت القل��وب إىل اهلل، 
وهب��ت ري��ح اإلمي��ان قوي��ة عاصف��ة، طيب��ة مبارك��ة، وقام��ت 
دول��ة التوحي��د واإلمي��ان والعب��ادة والتق��وى، وانتش��رت اهلداي��ة 

ف��ى الع��امل، ودخ��ل الن��اس ف��ى دي��ن اهلل أفواج��اً«.
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م��ا إن انته��ى الش��يخ إبراهي��م م��ن خطبت��ه حت��ى ش��عر 
الش��باب بالن��ور يس��كن قلوبه��م وميت��د ف��ى الع��روق والعق��ول، 

فأض��اءت الوج��وه بن��ور اهلل ال��ذى م��أ س��احة املس��جد.
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الساعة

ف��ى إح��دى مجعي��ات رعاي��ة األيت��ام ب��دا أمح��د قي��ادة وكأن��ه 
ج��زء م��ن املنق��والت واألث��اث، ف��كل األطف��ال الذي��ن ج��اءوا هن��ا 
وج��دوه ق��د س��بقهم إليه��ا، ال أح��د يعل��م مت��ى وال كي��ف ج��اء 
أمح��د قي��ادة إىل هن��ا، فاجلمي��ع يأت��ون ث��م يذهب��ون، إال ه��و 
فإن��ه اليري��د أن ي��رتك امللج��أ، ال متس��كاً ب��ه، وإمن��ا ألن��ه ال 
يع��رف مكان��اً س��واه ميك��ن أن يذه��ب إلي��ه، لي��س ل��ه م��الذ إال 
ه��ذه ال��دار الت��ى تتاج��ر به��م، وفيه��م، فتجم��ع الترع��ات م��ن 

فاعل��ى اخل��ر ب��اآلالف وترم��ى هل��م الفت��ات .
تعل��م أمح��د قي��ادة قي��ادة املوتوس��يكالت والس��يارات كم��ا 
تعل��م امليكاني��كا حت��ى ص��ار ماه��رًا، فعم��ل ف��ى ورش��ة أح��د 
املترع��ن للملج��أ، وكان ف��ور انته��اء عمل��ه يع��ود للملج��أ للن��وم، 

فه��و م��الذه الوحي��د .
كان أمح��د ضعي��ف البني��ان، يضرب��ه كل م��ن ه��ب ودب، 
س��واء ف��ى الورش��ة أو امللج��أ، فه��و اليس��تطيع الدف��اع ع��ن 
نفس��ه إال باهل��روب، حت��ى تع��رف عل��ى أش��رف س��عد، نزي��ل 
ال��دار ال��ذى يتمت��ع بقل��ب مي��ت، وق��وة مفرط��ة، م��ع أن��ه دائ��م 
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الضح��ك، ال تف��ارق االبتس��امة وجه��ه أب��دا، حت��ى وه��و يض��رب 
األطف��ال ف��ى ال��دار ويأمره��م بالن��وم ف��وراً : 

ناموا يابهايم!!  –
فينام اجلميع .

ق��رر قي��ادة أن يك��ون ألش��رف س��عد كظل��ه، ينف��ذ كل أوام��ره، 
ويعي��ش ف��ى محايت��ه، حت��ى أن��ه عندم��ا ق��رر أش��رف أن ي��رتك 
ال��دار، خ��رج قي��ادة مع��ه واخت��ار أن يبي��ت ف��ى الش��وارع ف��ى 
محاي��ة أش��رف، ب��داًل م��ن أن يعي��ش ف��ى ال��دار دون محاي��ة 
فيتع��رض ل��أذى ال��ذى ذاق��ه كث��راً قب��ل محاي��ة أش��رف ل��ه .
وعل��ى الرغ��م م��ن أن قي��ادة ميي��ل للس��لم، ويك��ره الصراع��ات، 
وخيتل��ف ع��ن أش��رف ف��ى كل ش��ىء، إال أن��ه أحب��ه واعت��ره 

أخ��اً وصديق��اً ل��ه.
أصب��ح الكوب��رى س��قف بيتهم��ا اجلدي��د، فاالثن��ان يبيت��ان 
حت��ت كوب��رى إمباب��ة. خي��رج أش��رف مبطوات��ه -الت��ى اليباري��ه 
أح��د ف��ى فتحه��ا بس��رعة فائق��ة واس��تخدامها براع��ة- يثب��ت 
به��ا املاري��ن ف��وق الكوب��رى، خاص��ة الش��باب الذي��ن يصطحب��ون 
الفتي��ات ف��ى األماك��ن املظلم��ة ف��ى منحني��ات الكوب��رى، يدخ��ل 
عليه��م وه��م ف��ى وض��ع خم��ل، يفت��ح مطوات��ه ث��م يقفله��ا ث��م 
يفتحه��ا، فيلق��ى صوته��ا الرع��ب ف��ى قل��وب ضحاي��اه، وحيص��ل 

منه��م عل��ى كل مايري��د وخاص��ة الس��اعة.
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يأخ��ذ أش��رف الس��اعات الت��ى مجعه��ا ط��وال األس��بوع ويذهب 
به��ا إىل س��وق اجلمع��ة حي��ث خص��ص لنفس��ه مكان��اً لبيعها.

كان أش��رف يبي��ع الس��اعة برب��ع مثنه��ا األصل��ى، فه��و أص��اًل 
اليع��رف مثنه��ا، فيتوج��ه الن��اس ل��ه لش��راء س��اعات م��اركات 

عاملي��ة بأس��عار رخيص��ة ج��داً. 
أشرف ينادى فى السوق : 

الس��اعة أم مي��ت جني��ه بعش��رين جني��ه ياب��الش ق��رب ي��ا  –
افن��دى ق��رب يابي��ه.

ف��ى ه��ذه امل��رة، جتم��ع الش��باب ح��ول أش��رف، وإذا بأحده��م 
يص��رخ في��ه قائ��اًل : الس��اعة دى بتاعت��ى واتس��رقت م��ن أخوي��ا 

الت��الت الل��ى ف��ات، واح��د ثبت��ه وخده��ا من��ه. 
أشرف فى ثبات وثقة : 

روح هات أخوك، وتعاىل، عشان أديها لكم انتوا االتنن.  –
قصدك إيه؟ –
امشى ياد من هنا الشرحك. –
أن��ا م��ش هاجي��ب ل��ك أخوي��ا، أن��ا م��ن س��ور الصناي��ع،  –

وهاجي��ب ل��ك )لي��زا(.
حممد ليزا، هو أنت تعرفه ؟ –
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أي��وه أن��ا س��اكن ف��ى البي��ت الل��ى جنب��ه، ول��و ع��رف  –
الل��ى حص��ل دا هيحص��ل قلب��ان ف��ى الس��وق، والل��ى ان��ت 
ماتعرف��وش إن )لي��زا( ي��اكل مي��ة ل��و ج��ه م��ن س��ور الصناي��ع 

حل��د هن��ا ....
ب��ص ياحبيب��ى، عش��ان خاط��ر )لي��زا( أن��ا م��ش هقط��ع  –

ل��ك وش��ك باملط��وة وهاس��يبك ت��روح: ق��ال ذل��ك وه��و يفت��ح 
املط��واة ويقفله��ا.

ألق��ى أش��رف الرع��ب ف��ى قل��ب الش��اب ال��ذى ج��رى إىل س��ور 
الصناي��ع وق��ص عل��ى )لي��زا( ماحدث . 

ليزا : هو قال لك إنه يعرفنى ؟!
آه واهلل. –
 أنت متأكد إن الساعة دى بتاعتك ؟ –
واهلل بتاعت��ى، وأخوي��ا حمم��د كان س��الفها من��ى وطل��ع علي��ه  –

واح��د ثبت��ه وخده��ا من��ه.
 أش��رف ه��و الل��ى ثبت��ه ؟! دا قلب��ه مي��ت، س��رق الس��اعة،  –

وه��و الل��ى بيبيعه��ا، وف��ى الس��وق ق��دام الن��اس ك��دا، تع��اىل 
معاي��ا.

أخ��ذ )لي��زا( الش��اب واجته��ا إىل س��وق اجلمع��ة وأثناء س��رهما 
انض��م إليهم��ا بع��ض الش��باب م��ن س��ور الصناي��ع وهم ي��رددون: 
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فيه حاجة ياليزا ؟ –
مع من ياليزا ؟  –

قب��ل أن يص��ل )لي��زا( الس��وق كان ع��دد الش��باب الذي��ن 
ميش��ون خلف��ه ال يق��ل ع��ن عش��رين ش��اباً مس��لحن بأس��لحة 

بيض��اء وجنازي��ر.
هو ده. –

قاهلا الشاب لليزا وهو يشر إىل أشرف. 
أشرف بامساً : هو ده.

ليزا : أنت أشرف سعد ؟
أشرف : وأنت )ليزا(؟

لي��زا : أي��وه، ب��ص ي��ا أش��رف ان��ت وقع��ت ف��ى الغل��ط، 
ألن احن��ا ماح��دش بيتخان��ق معان��ا إال الل��ى ع��اوز ينتح��ر، وأن��ا 
هاخ��د حق��ى من��ك، أن��ا مايهمني��ش الس��اعة، لك��ن الل��ى يزعلن��ى 
إن��ك ان��ت م��ا قدرتني��ش، ووقع��ت ف��ى الغل��ط، مل��ا ق��ال ل��ك إن��ه 
ج��ارى وخيصن��ى، وم��ا رضيت��ش تديل��ه الس��اعة، الس��اعة دى 

دى الوق��ت بق��ت ختصن��ى أن��ا .
أخ��رج أش��رف علب��ة به��ا س��اعات كث��رة وأعطاه��ا للي��زا 

قائ��ال : اتفض��ل ياصاحب��ى.
غلبتنى، انت جدع حمرتم، وجبت معايا من اآلخر. –
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أن��ا باح��ب كل راج��ل ج��دع، وبامس��ع عن��ك م��ن زم��ان،  –
وكان نفس��ى أتع��رف علي��ك.

يش��رفنى معرفت��ك، هاس��تناك عندن��ا ف��ى املنطق��ة باللي��ل  –
عش��ان أعم��ل مع��اك الواج��ب.

كلك واجب يازميلى. –
رجع )ليزا( منتصرا وسط همهمات الناس : 

الواد اترعب ملا شاف ليزا. –
أصله صيته مسمع فى كل حتة. –
ربنا حيميك ياليزا. –
ربنا حيميك يا أخويا. –

ف��ى املس��اء، يذه��ب قي��ادة وأش��رف إىل قه��وة )وزة( ملقابل��ة 
)لي��زا( ال��ذى أب��ى أن يس��تقبلهما إال ف��ى منزل��ه تكرمي��اً ألش��رف 
ال��ذى احرتم��ه وق��دره ورف��ع م��ن ش��أنه أم��ام كل أه��اىل املنطق��ة.
عندم��ا دخ��ل أش��رف و قي��ادة من��زل )لي��زا( س��أله قي��ادة : 

أن��ت عاي��ش هن��ا لوح��دك وال إي��ه ؟
ليزا : أيوه.

رقص��ت الفرح��ة ف��ى ع��ن قي��ادة، وح��دث نفس��ه قائ��ال: 
احلم��د هلل اترمحن��ا م��ن الن��وم حت��ت الكوب��رى.
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دواٍع أمنية

دخ��ل الش��يخ إبراهي��م ف��ى حال��ة م��ن الذه��ول الدائ��م، ه��ذا 
م��ا ب��دا ل��كل احمليط��ن ب��ه، ه��و ف��ى حدي��ث داخل��ى، حي��دث 
ذات��ه ف��ى ح��رة وقل��ق، مل��اذا يفعل��ون معن��ا ه��ذا؟ مل��اذا يضيق��ون 
علين��ا؟ حق��ًا، إن ه��ؤالء الق��وم اليفقه��ون، فنح��ن مل نك��ن ول��ن 
نك��ون حمرض��ن عل��ى العن��ف أو اخل��روج عل��ى احلاك��م، أو ه��دم 
النظ��ام، ب��ل حن��ن حن��رم اخل��روج عل��ى احلاك��م املس��لم م��ادام 
مل مين��ع إقام��ة ش��عائر اهلل، وإذا فس��ق ندع��و اهلل ل��ه باهلداي��ة، 
مل نس��ع أب��داً إىل الس��لطة أو امل��ال، كل مانعي��ش م��ن أجل��ه ه��و 
إقام��ة ش��عائر اهلل خاص��ة الص��الة ف��ى مجاع��ة ف��ى بي��وت اهلل 

الت��ى خل��ت م��ن املصل��ن .
ل��و عرف��ت الس��لطة م��ن ه��ى مجاع��ة التبلي��غ والدع��وة، 
خلصص��ت هل��ا األم��وال كجه��ة تعم��ل لص��احل اس��تقرار الدول��ة 

مث��ل األوق��اف واألزه��ر.
فليب��ق الرئي��س ف��ى س��لطانه، وال��وزراء كم��ا ه��م، والسياس��ات 
كم��ا ه��ى، النطل��ب أى تغي��ر، ال نري��د منه��م م��اال وال مش��اركة 
ف��ى مناص��ب، كل مانتمن��اه أن يرتكون��ا نصل��ى هلل، وندع��و الناس 
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للص��الة، ونكم��ل رس��الة رس��ول اهلل وأصحاب��ه، فالدع��وة مل مت��ت 
بوف��اة الرس��ول ب��ل ظل أصحابه يدعون لإلس��الم وحن��ن أصحابه، 
كل العص��اة ينتظ��رون دع��وة طيب��ة، فه��م أخوتن��ا الطيب��ون، 
ينتظ��رون أح��داً منه��م يذكره��م فق��ط، وال يش��رتط أن يك��ون 
عامل��ا أو ش��يخا، فق��ط إنس��ان ع��ادى، امله��م أن يك��ون خملص��اً.. 

رفع صوته حمدثا املبلغن:
أيه��ا األحب��اب اثبت��وا، فنح��ن عل��ى طري��ق رس��ول اهلل  –

ماض��ون، ول��ن ندخ��ر وس��عاً ف��ى إع��الء كلم��ة اهلل. كن��ت 
م��رتددا ف��ى أن أق��ص عليك��م ماح��دث، وأبلغن��ى ب��ه أخ��ى 
الش��يخ عبداملنع��م، ولك��ن المف��ر، فق��د أبلغن��ا أح��د ل��واءات 
أم��ن الدول��ة أن��ه جي��ب علين��ا إخطاره��م بأمس��اء اخلارج��ن 
ف��ى س��بيل اهلل مع��ززة بص��ور البطاق��ات الش��خصية، وذل��ك 
حلمايته��م وحت��ى الحيس��بوا - خط��أ- عل��ى املتطرف��ن الذين 
يس��عون لقلب نظام احلكم، والس��اعن إىل الس��لطة باس��تخدام 
العن��ف ض��د الدول��ة، وإح��داث الف��ن، فاخل��روج عل��ى 
احلاك��م املس��لم ح��رام، وال جي��وز ش��رعا حتى ل��و كان عاصياً.

يتابع املبلغون كلمات الشيخ باهتماٍم بالغ:
كل منكم يسلم صورة بطاقته الشخصية للشيخ عبداملنعم. –

خ��رج املبلغ��ون م��ن املس��جد وكان��وا ح��واىل ثالمثائ��ة أغلبه��م 
م��ن الش��باب، ومنه��م عش��رون ش��يخا كب��را؛ ك��ى حيض��روا 

ص��ور البطاق��ات .
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م��رت س��اعات ومل حيض��ر أح��د منه��م، م��ع أن املكتب��ة أم��ام 
املس��جد مباش��رة، ول��ن تس��تغرق عملي��ة التصوي��ر كل ه��ذا الوقت، 
نظ��ر الش��يخ إبراهي��م إىل الش��يخ عبداملنع��م حب��زن وكأن��ه ن��ادم 

عل��ى ماقال��ه هل��م.
 الشيخ ابراهيم )حمدثا نفسه(:

لق��د تس��رعت.. كان جي��ب عل��ّى دراس��ة األم��ر جي��دا، ق��در  –
اهلل وماش��اء فع��ل.

 ثم رفع صوته قائال: 
حسبى اهلل ونعم الوكيل . –

ظ��ل الش��يخان ف��ى الس��احة الكب��رة للمس��جد، الش��يخ 
إبراهي��م متك��ئ عل��ى املن��ر والش��يخ عبداملنع��م جال��س أمام��ه.

 ح��ان موع��د ص��الة املغ��رب واملس��جد خ��اٍو بعدم��ا كان عام��راً 
باملصل��ن، مل يك��ن باملس��جد إال مخس��ة رج��ال، يب��دو م��ن 

هيئته��م أنه��م الينتم��ون أص��ال للجماع��ة.
توج��ه الش��يخ إبراهي��م إىل القبل��ة لي��ؤذن بنفس��ه ألول م��رة من��ذ 

س��نوات بعيدة :
اهلل أك��ر، اهلل أك��ر... ح��ى على الص��الة حى على الصالة ..  –
ظ��ل يردده��ا وه��و يبك��ى فأبك��ى الش��يخ عبداملنع��م ال��ذى كان  –

ي��ردد وراءه األذان بص��وٍت ع��اٍل، ح��ى عل��ى الص��الة، وم��ا 
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إن انته��ى الش��يخ م��ن األذان حت��ى دخ��ل املبلغ��ون املس��جد 
زم��راً وف��ى أيديه��م ص��ور البطاق��ات، فهل��ل الش��يخان وق��ال 

مع��ا:
 اهلل اكر... اهلل اكر.

تق��دم الش��يخ إبراهي��م لي��ؤم الن��اس، ق��رأ الفاحت��ة ث��م ق��رأ ... 
مِّ��َن امْلُْؤِمِن��َن ِرَج��اٌل َصَدُق��وا َم��ا َعاَه��ُدوا اهللََّ َعلَْي��ِه.. وبك��ى 
ب��كاء ح��ارا فبك��ى الش��يخ عبداملنع��م وكل املصلن بصوت مس��موع.

ف��رغ املصل��ون من الص��الة، وخرج من خرج، وبق��ى املبلغون فى 
انتظ��ار الش��يخ إبراهي��م ودرس جدي��د م��ن كتاب حي��اة الصحابة .
الش��يخ ابراهي��م : احلم��دهلل والص��الة والس��الم عل��ى رس��ول 
اهلل أم��ا بع��د، ف��إن كت��اب حي��اة الصحاب��ة ال��ذى س��نبدأ الش��رح 
في��ه الليل��ة ق��د حف��ل بكث��ر م��ن س��ر أصح��اب النب��ى)( وم��ن 
لقيه��م م��ن التابع��ن أو عاصره��م، ففي��ه ص��ور م��ن حياته��م، 
ونب��ذ م��ن أخالقه��م، وحت��ف م��ن مكارمه��م، ومج��ل م��ن حكمهم 
ونصائحه��م لتك��ون نراس��اً ين��ر الطري��ق ل��كل م��ن أراد أن يدع��و 
إىل اهلل عل��ى بص��رة م��ن أم��ره، ول��كل م��ن أراد أن يس��لك طري��ق 
العارف��ن بربه��م عل��ى بين��ة جتعل��ه دائم��اً مستمس��كا بدين��ه، 
متس��لحاً بيقين��ه، كلم��ا اعرتت��ه ش��بهة نظ��ر ف��ى حي��اة الصحاب��ة 
فصح��ح الني��ة وأصل��ح الطوي��ة وع��اد إىل رش��ده كأحس��ن مم��ا 
كان، إن أس��لم طري��ق وأمث��ل طريق��ة إىل الدع��وة أن يلت��زم الدع��اة 
وم��ن ف��ى حكمه��م منه��ج أصح��اب النب��ى )( ف��ى أقواهل��م 
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وأفعاهل��م، ووس��ائلهم ف��ى نش��ر اإلس��الم، وطرقه��م ف��ى عرض��ه، 
وحتمله��م ف��ى س��بيل اهلل املش��قة واجله��د؛ رغب��ة فى رض��وان اهلل 
تع��اىل أوال، وطمع��اً ف��ى جن��ة عرضه��ا الس��ماوات واألرض ثاني��اً. 
يرف��ع أح��د ش��باب املبلغ��ن ي��ده طالب��اً الس��ؤال، فيش��ر ل��ه 

الش��يخ قائ��ال: 
اتفضل. –
أن��ا عن��دى كت��اب حي��اة الصحاب��ة، وقري��ت ج��زء م��ن  –

الت��الت أج��زاء، وعرف��ت إن العالم��ة الش��يخ حمم��د يوس��ف 
الكاندهل��وى اتعل��م عل��ى إي��د وال��ده الش��يخ حمم��د إلي��اس .

الشيخ إبراهيم:
صحي��ح، وق��د عك��ف عل��ى دراس��ة س��ر الصحاب��ة ووق��ف  –

عل��ى الكث��ر م��ن مآثره��م، ف��أراد أن جيم��ع منه��ا ماتش��تد 
احلاج��ة إلي��ه، فجم��ع ه��ذا الكت��اب ورتب��ه عل��ى تس��عة 
عش��ر باب��ا وص��دره باآلي��ات القراني��ة واألحادي��ث النبوي��ة 
ف��ى طاع��ة اهلل ورس��وله، واكتف��ى باجلم��ع ومل يض��ف إلي��ه 
ش��يئاً م��ن عن��ده، ولعل��ه رأى أن مانقل��ه عنه��م غن��ى ع��ن 
التحلي��ل والتعلي��ل، وأن الق��ارئ يس��تطيع بنفس��ه أن يأخ��ذ 

م��ن س��رتهم م��ا ش��اء مل��ن ش��اء وكي��ف ش��اء.
والش��يخ حمم��د الكاندهل��وى ه��و إم��ام م��ن أئم��ة الدع��وة بع��د 
أبي��ه، ت��وىل أمره��ا بعلم��ه وتق��واه وقدرت��ه عل��ى نش��رها باحلكم��ة 
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واملوعظ��ة احلس��نة، ال ف��ى اهلن��د وحده��ا، ولك��ن ف��ى كث��ر 
م��ن ب��الد املس��لمن، أعان��ه ف��ى ذل��ك مجاع��ة خمت��ارة م��ن 
كب��ار علم��اء اهلن��د جيوب��ون األقط��ار كمعلم��ن ودع��اة مرش��دين 

بأفعاهل��م وأقواهل��م.
يطلب شاب آخر الكلمة، فيسمح له الشيخ قائال : 

اتفضل.  –
ملاذا مسيت هذه اجلماعة باسم التبليغ والدعوة ؟

الشيخ ابراهيم :
 االس��م طاب��ق مس��ماه، فه��ذه اجلماع��ة تق��وم عل��ى أمري��ن 
أساس��ين: األول ه��و تبلي��غ م��ن مل تبلغ��ه الدع��وة اإلس��المية 
وهدايت��ه إىل اإلس��الم باحلج��ة البالغ��ة والس��ماحة الت��ى اكتس��بوها 
م��ن س��رة الصحاب��ة، وكث��رة اجملاه��دة والذك��ر، أم��ا الثان��ى فهو 
دع��وة العاص��ن م��ن املس��لمن إىل الص��الة ألنه��ا عم��اد الدي��ن، 
وألنه��ا تنه��ى ع��ن الفحش��اء واملنك��ر، ف��إذا م��ا صل��وا خش��عت 
قلوبه��م، وانكس��رت ش��هواتهم، وضع��ف ميله��م إىل املعاص��ى 
فكف��وا عنه��ا بس��هولة ويس��ر، وه��ذا دورك��م ي��ا ش��باب الدع��وة 

ي��ا مبلغ��ن.
رأى الشيخ إبراهيم شاباً آخر يريد أن يتحدث فأذن له.

يعن��ى احن��ا هنس��افر ياموالن��ا ب��رة وندع��و الن��اس للدخ��ول  –
ف��ى اإلس��الم؟
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الشيخ إبراهيم : 
إن ش��اء اهلل، ولك��ن ف��ى مرحل��ة قادم��ة، أم��ا اآلن فعليك��م  –

بالُعص��اة، ادعوه��م للرج��وع للمس��اجد وع��دم ت��رك الص��الة.
حين موعد أذان العشاء، فرفع األذان وينتهى الدرس
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سور الصنايع

ال جدي��د، املش��هد يتك��رر كل ي��وم: )لي��زا( جيل��س ف��ى نف��س 
مكان��ه عل��ى قه��وة )وزة(، ويطل��ب م��ن )مح��ادة( الش��اى بص��وت 
منخف��ض ال يس��معه إال ه��و، ومح��ادة يتأخ��ر فيضرب��ه )لي��زا( 
وكأن��ه يتعم��د خف��ض صوت��ه ك��ى ال يس��معه ليضرب��ه، ويأت��ى 
املعل��م )وزة( فينه��ر )مح��ادة( وجي��ره عل��ى إحض��ار الش��اى للي��زا 

ال��ذى يش��عر بالراح��ة بع��د ضرب��ه حلم��ادة القهوج��ى. 
يأخ��ذ )لي��زا( الش��اى م��ن )مح��ادة( وه��و يش��ر إىل ش��ابن 

جالس��ن عل��ى القه��وة :
من دول ؟! –
زباين. –
شكلهم مش من املنطقة. –
أيوة يا كبر. –
ال يكون فيه عوق ؟! –
عوق إزاى يعنى ؟! –
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يكون��وا حرامي��ة، وعاوزي��ن يس��رقوا ح��د م��ن حارتن��ا،  –
ويعلِّم��وا علين��ا، اع��رف ىل قراره��م.

يذه��ب )مح��ادة( لقطع��ة األرض املقابل��ة للقه��وة، والت��ى 
جيل��س فيه��ا الش��ابان: 

أى خدم��ة ي��ا أس��اتذة ؟ ش��كلكم م��ش م��ن املنطق��ة، أى  –
حاج��ة أن��ا ممك��ن اس��تقضيها لك��م، م��زاج وخالف��ه.

انزعج الشابان، وقال أحدهما :
إي��ه ياع��م صل��ى عل��ى النب��ى، احن��ا طلب��ة ف��ى الثانوي��ة  –

العام��ة وبناخ��د درس ف��ى الس��نرت الل��ى هن��ا عل��ى الناصي��ة، 
وقلن��ا نش��رب ش��اى حل��د ميع��اد احلص��ة.

طب أجيب إيه للباشاوات ؟ –
اتنن شاى. –

ع��اد )مح��ادة( ليبل��غ )لي��زا( باملعلوم��ات الت��ى حص��ل عليه��ا 
عس��اه أن يرض��ى عن��ه ويك��ف ع��ن ضرب��ه ب��دون أس��باب.

طلب��ة وزى الف��ل، وماش��ين بع��د ش��وية، عنده��م حص��ة ف��ى  –
الس��نرت الل��ى عل��ى الناصي��ة.

دول م��ش ش��كل طلب��ة، دول عمال��ن يبص��وا عل��ى احلري��م  –
والبن��ات، ومانزل��وش عينه��م حت��ى وان��ت واق��ف معاه��م 

وبتكلمه��م ي��ا دغ��وف.
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واهلل مااخدت باىل. –
ظ��ل الش��ابان عل��ى القه��وة حت��ى م��رت )أم��ل( فوق��ف 

أحدهم��ا قائ��اًل:
اجلمال ده كله فى احلتة املعفنة دى؟!  –

فجذبه صديقه قائال :
اقعد هتودينا فى داهية... الناس هنا ممكن ميوتونا. –
ميوتون��ا، أن��ا قتي��ل اجلم��ال ده، معقول��ة دى س��اكنة هن��ا؟!  –

وال  وال جس��مها،  ؟  إزاى  عامل��ة  عيونه��ا  ش��فت  إزاى؟ 
ش��عرها، دى مافيه��اش غلط��ة.

 انطل��ق الش��اب خلفه��ا وزميل��ه حي��اول اللح��اق ب��ه حت��ى 
حلق��ا به��ا أم��ام ش��ارع الرش��يد - وه��و ش��ارع كب��ر بع��د س��ور 

الصناي��ع وش��ارع الس��ودان - اس��توقفها املعج��ب قائ��اًل:
لو مسحِت يا آنسة.  –
خر إن شاء اهلل؟!  –
هو انت كدا حبق وحقيق ؟! –
باين عليك عيل وسخ وعاوز تتضرب بالشبشب. –
تأديبه علّى أنا، عنك انت يا أبلة.  –
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قاهل��ا )لي��زا( وه��و يفت��ح مطوات��ه الت��ى ألق��ت الرع��ب بصوته��ا 
يف قلبيهم��ا، فج��رى األول وتس��مر الثان��ى ف��ى مكان��ه.

يعنى انت مش خايف ؟!  –
منك انت ؟! –

اس��تخدم )لي��زا( مطوات��ه باحرتافي��ة، وكت��ب به��ا عل��ى وجهه 
رق��م 11 قائ��ال :

عشان تفضل طول عمرك فاكر )ليزا(. –
صرخ الشاب :

دم.. يا اما!!! –
 وجرى والدماء تسيل من وجهه.

أعط��ى )لي��زا( ظه��ره ألم��ل، وع��اد إىل القه��وة دون أن ينظ��ر 
إليه��ا أو حي��اول التع��رف عليه��ا كس��ائر الش��باب، إنه��ا مجيل��ة 

ج��داً وه��و اآلن ميل��ك فرص��ة ذهبي��ة للتق��رب منه��ا.
انتاب��ت )أم��ل( حال��ة م��ن اخل��وف والرع��ب فع��ادت إىل املنزل 
مهرول��ة، دخل��ت الش��قة، وأغلق��ت الب��اب بإح��كام، ووضع��ت 
الكرس��ى خل��ف الب��اب، ث��م دخل��ت غرفته��ا، وأغلق��ت الب��اب 

باملفت��اح ونام��ت ف��ى س��ريرها وغط��ت وجهه��ا بالبطاني��ة.
ظل��ت عل��ى ه��ذه احلال��ة حت��ى الي��وم الت��اىل، رن ج��رس 

الب��اب، فخرج��ت )أم��ل( قائل��ة : 

www.jadidpdf.com



66

من؟ –
هو فيه حد بيسأل عليِك وال يعرك غرى؟ –

فتحت هلا الباب قائلة: 
ادخلى. –
مالك ؟! –

 قالتها صفاء وهى تتفحص وجه )أمل(.
مافيش حاجة. –
انت متغرة، هو احنا بنخبى حاجة عن بعض ؟!  –
صدقيين مافيش حاجة. –
الن��اس ماهلم��ش س��رة غ��ر )لي��زا( والل��ى عمل��ه عش��انك،  –

ش��كله ش��غل بال��ك.
ان��ت عبيط��ة! ده جم��رم، ه��و أن��ا ممك��ن أح��ب واح��د  –

جم��رم؟!
ده م��ش جم��رم، ده بط��ل، ع��رض نفس��ه للخط��ر عش��ان  –

حيمي��ِك، ماتعرفي��ش االتن��ن دول كان ممك��ن يعمل��وا إي��ه ؟ 
ده في��ه س��راى ي��رتش ف��ى وش الواح��دة ماتفوق��ش إال بع��د 

مايكون��وا خلص��وا كل حاج��ة وانبس��طوا.
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واهلل ان��ت بن��ت مش��ال، وكل دماغ��ك ف��ى احلاج��ات دى،  –
ونفس��ك أص��ال تتخطف��ى عش��ان تدوق��ى وتق��وىل غص��ب عن��ى.

قالت صفاء بدلع :
وم��ن مسع��ك ي��ا أخت��ى، ب��س ف��ن؟! ه��و في��ه دي الوق��ت  –

رجال��ة بتخط��ف وتغتص��ب؟! ال��كالم دا ف��ى األف��الم، ط��ب 
م��ا أن��ا أه��و ونفس��ى حد خيطفن��ى ومس��تعدة حلفل��ة مجاعية.

وتنفجر ضاحكة، فتضحك )أمل( قائلة:
واهلل العظي��م ان��ت بن��ت جمنون��ة، في��ه ح��د ك��دا ف��ى  –

الدني��ا؟!
اجلن��ان ه��و إن��ك تس��يبى ش��اب مجي��ل، ط��ول، وع��رض  –

وش��جاع وغن��ى، ع��رض حيات��ه للخط��ر عش��انك م��ن غ��ر 
م��ا تش��كريه .

هو أنا هاشوفه فن يعنى؟ –
زى ماش��فتيه امل��رة الل��ى فات��ت أكي��د هتش��وفيه تان��ى،  –

وم��ادام عم��ل ك��دا عش��انك، يبق��ى معج��ب بي��ِك، وأكي��د 
هيح��اول يكلم��ك، وبعدي��ن دا صاح��ب البي��ت الل��ى قدام��ك 
عل��ى ط��ول، واألس��توديو بتاع��ه باب��ه ق��دام ب��اب بيتك��م.

قال��ت صف��اء ه��ذه الكلم��ات وه��ى تق��ف أم��ام امل��رآة، متش��ط 
ش��عرها وتنظ��ر إىل مالبس��ها. 
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أن��ا راحي��ة الكواف��ر، ماتيج��ى معاي��ا أعرف��ك عل��ى م��دام  –
عب��ر، أن��ا ممك��ن أش��غلك معاه��ا ف��ى الكواف��ر، دا ان��ت 

ش��اطرة وأكي��د ه��ى م��ش هتس��يبك.
هى قالت لك إنها عاوزه حد؟ –
مسعته��ا الش��هر الل��ى ف��ات وأن��ا عنده��ا بتق��ول إن البن��ت  –

الل��ى كان��ت عنده��ا اجت��وزت وجوزه��ا منعه��ا م��ن الش��غل .
ياري��ت ياصف��اء، أحس��ن قع��دة البي��ت ممل��ة ق��وى، وبين��ى  –

وبينكأب��وى إي��دك من��ه واألرض.
بين��ى وبين��ك إي��ه؟ دا أب��وِك دا مفض��وح، وكل الن��اس ف��ى  –

س��رته.
اتلمِّى. –
اتلمينا ياستى، يال بينا. –

ارت��دت )أم��ل( عب��اءة س��وداء ف��وق مالبس��ها، وخرج��ت 
بصحب��ة صف��اء م��ن ش��ارع س��ور الصناي��ع فلمح��ت )لي��زا( جالس��اً 

عل��ى القه��وة فأش��ارت إىل صف��اء قائل��ة:
هو دا.  –
يا ابن اإليه ده مز على اآلخر. –
حالل عليِك. –

www.jadidpdf.com



69

ب��س ه��و يرض��ى، باق��ول ل��ك إي��ه روح��ى س��لمى علي��ه  –
واش��كريه.

انِت اجتننِت، دا قاعد على القهوة. –
فيه��ا إي��ه يامتخلف��ة ؟! دا البن��ات دي الوق��ت بتقع��د عل��ى  –

القه��اوى وبتش��رب شيش��ة كم��ان.
ال ياس��تى، ي��ال بين��ا ن��روح مش��وارنا أحس��ن واهلل العظي��م  –

أرج��ع البي��ت، وأس��يبك تروح��ى لوح��دك.
على إيه يال بينا. –

وصل��ت صف��اء ومعه��ا )أم��ل( إىل كواف��ر م��دام )عب��ر( الت��ى 
مبج��رد أن رأت )أم��ل( س��حرت جبماهل��ا، وظل��ت تنظ��ر إليه��ا 

قائل��ة:
ماش��اء اهلل، س��بحان م��ن ص��ور، إزاى ي��ا )صف��اء( ختب��ى  –

عن��ى صاحبت��ك القم��ر دى؟!
صفاء )بطريقة كوميدية(: دى أقل حاجة عندى.

مرس��ى حضرت��ك الل��ى أمج��ل، ربن��ا جي��ر خباط��رك، ب��س  –
احل��ظ قلي��ل ق��وى.

اللى زيك تّتاقل بالدهب . –
صف��اء تش��عر بغراب��ة كالم عب��ر فتبتس��م ابتس��امة خفي��ة ث��م 

تق��ول : 
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إح��م إح��م، ان��ت هتخليه��ا ك��دا تتغ��ر وماح��دش يع��رف  –
يكلمه��ا، عموم��ا ه��ى عاي��زة تش��تغل هن��ا م��كان صب��اح الل��ى 

س��ابتك واجت��وزت. 
ردت )عبر( دون تردد: 

قوى قوى .. تنزل من بكرة، من دي الوقت لو حبت. –
متشكرة قوى يامدام. –

خرج��ت أم��ل وصف��اء م��ن كواف��ر م��دام )عب��ر( والضحك��ة 
مرس��ومة عل��ى وجهيهم��ا، وف��ى طري��ق الع��ودة نظ��رت صف��اء 
عل��ى قه��وة )وزة( وكأنه��ا تبح��ث ع��ن )لي��زا(، أش��ارت ألم��ل 

بيده��ا:
استنينى هنا مخس دقايق. –
راحية فن؟ –
استنى بس. –

 دخلت صفاء قهوة )وزة( قاصدة )ليزا(، وبادرته قائلة:
أل��ف ش��كر ي��ا أخوي��ا، احن��ا م��ش عارف��ن نش��كرك إزاى،  –

ان��ت طبع��ا م��ش عارفن��ى؟ أن��ا صف��اء بن��ت خال��ة )أم��ل( 
الل��ى س��اكنة ف��ى البي��ت الل��ى قصادك��وا، والل��ى ان��ت 
أنقذته��ا م��ن العي��ال الل��ى كان��وا بيعاكس��وها، ه��ى نفس��ها 
تش��كرك، ب��س ه��ى بتتكس��ف وعمره��ا م��ا كلم��ت ش��بان .
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تعم��دت )أم��ل( أن تن��ادى عل��ى صف��اء؛ ك��ى تلف��ت نظ��ر 
)لي��زا( إليه��ا عندئ��ذ ق��ال )لي��زا( موجه��ا حديث��ه إىل أم��ل:

خ��دى صاحبت��ك واتوكل��ى عل��ى اهلل، أن��ا ماعملت��ش غ��ر  –
الواج��ب، وبن��ات املنطق��ة كله��م اخوات��ى وم��ا ينفع��ش 

الوقف��ة دى ق��دام القه��وة.
حاضر يا اخويا، ُفتك بعافية. –

ع��ادت صف��اء إىل )أم��ل( واصطحبته��ا إىل املن��زل، التفت��ت 
)أم��ل( ك��ى تع��رف إن كان )لي��زا( ينظ��ر إليه��ا أم ال، فوجدت��ه 

غ��ر مهت��م، فانزعج��ت م��ن ع��دم اهتمام��ه.
دخل��ت )أم��ل( و)صف��اء( إىل الش��قة، وقب��ل أن ختل��ع صف��اء 

احل��ذاء: 
يابن��ت احملظوظ��ة، ياخبت��ك، واد مي��ة مي��ة، رجول��ة وأدب  –

وش��هامة، دا ان��ا كن��ت كأن��ى باتكل��م م��ع احملاف��ظ، وعل��ى 
فك��رة ه��و م��ش ع��اوز من��ك حاج��ة أص��ال.

ماه��و دا الل��ى جمنن��ى، كل واح��د بيش��وفنى يبق��ى نفس��ه  –
خي��رج معاي��ا أو حت��ى يتع��رف عل��ّى إال دا. 

امسه )ليزا(.  –
م��ا ان��ا عارف��ه، دا مش��هور عندن��ا هن��ا، س��اكن ف��ى البي��ت  –

الل��ى قصادن��ا. 

www.jadidpdf.com



72

فى البيت اللى قصادكوا وما اتكلمتوش؟ –
ان��ت عارفان��ى، أن��ا ال باح��ب أب��ص حل��د وال أع��رف ح��د  –

وال ح��د بيعرفن��ى.
رحي��ى نفس��ك، ان��ت أص��ال مش ف��ى بال��ه، يدى احلل��ق للى  –

ب��ال ودان، دا ل��و ش��اور ىل ب��س أج��رى علي��ه وأدى ل��ه حت��ة 
دي��ن بوس��ة ف��ى ن��ص الش��ارع، والل��ى م��ش عاجب��ه يط��ق.

دا انت اللى خمك طق. –
خترج صفاء وتغلق الباب قائلة : 

تصبحى على خر ياقمر. –
وانت من أهله. –

ختل��د )أم��ل( إىل الن��وم ف��رتى )لي��زا( ف��ى منامه��ا، فارس��ا 
مغ��واراً حيمله��ا ف��وق حصان��ه األبي��ض . 

يا )أمل( هاتي ىل كوباية مية.  –
 قاهل��ا ص��الح البنت��ه وه��و يك��ح وكأن��ه حيرمه��ا م��ن الس��عادة 

حت��ى ف��ى أحالمه��ا، فتس��تيقظ وتعطي��ه ك��وب امل��اء.
ما تعملى ىل كوباية شاى. –
هو انت جبت سكر، احنا ال عندنا شاى وال سكر. –
وبعدين ؟ –

www.jadidpdf.com



73

أنا لقيت شغل، وراحية دي الوقت، أول يوم النهارده . –
ط��ب ي��ال أحس��ن تتاخ��رى، م��ا تنس��يش جتيب��ى الش��اى  –

والس��كر، باق��ول ل��ك إي��ه، وعلب��ة س��جاير ألب��وِك يابنت��ى 
والنب��ى. 

حاضر . –
تذه��ب )أم��ل( إىل عمله��ا اجلدي��د، فالي��وم أول أيامه��ا ف��ى 
كواف��ر عب��ر، دخل��ت م��ن الب��اب وف��ى رأس��ها ح��وارات كث��رة 
)احلم��د هلل صاح��ب الش��غل امل��رة دى س��ت، وم��ش هيبق��ى في��ه 

مش��اكل، عموم��ا ربن��ا يس��رت(
تدخل )أمل( الكوافر فتستقبلها عبر حبفاوة بالغة.

أهال ياقمر، نورِت مكانك. –
أه��اًل حبضرت��ك، واهلل أن��ا حاس��ة إن ان��ت زى أخت��ى  –

أصح��اب. وهنبق��ى 
هنبقى حبايب ياروحى. –
طبع��اً طبع��ًا، أغ��ر هدوم��ى ف��ن يام��دام ؟ أن��ا جب��ت معاي��ا  –

ه��دوم للش��غل.
أشارت هلا عبر قائلة : 

ورا الس��تارة دى، معل��ش ياحبيبت��ى احمل��ل صغ��ر، عموم��ا  –
احن��ا س��تات زى بع��ض وال ان��ت مكس��وفة من��ى. 
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ال أبداً.  –
ب��دأت )أم��ل( ختل��ع مالبس��ها حت��ى ظهر ش��ىء م��ن صدرها، 
نظ��رت إليه��ا عب��ر نظ��رة مت��وج بالش��هوة وكأنه��ا رج��ل، 

فاضطرب��ت وخاف��ت وأع��ادت البل��وزة م��رة أخ��رى وقال��ت :
أن��ا هاش��تغل بلبس��ى دا، ه��و أن��ا كل ي��وم هاغ��ر؟ واحمل��ل  –

قري��ب م��ن البي��ت، م��ا فيه��اش حاج��ة مل��ا اروح وآج��ى 
به��دوم الش��غل. 

قال��ت ذل��ك وكأنه��ا ت��رر قراره��ا بع��دم خل��ع مالبس��ها:إدينى 
ع��دة النضاف��ة يام��دام، دا احمل��ل بق��ى ل��ه كت��ر م��ا اتنضف��ش.

آه ياحبيبتى بقى له كتر )وهى تنظر إىل صدرها(.  –
)أم��ل( تش��عر بالريب��ة م��ن تصرف��ات عب��ر وتش��ك ف��ى األم��ر 

ولكنه��ا تراج��ع نفس��ها... »ال ال م��ش ممك��ن«.
انتهت )أمل( من عملها وتوجهت إىل عبر قائلة:

أن��ا آس��فة ج��داً يام��دام، عارف��ة إن النه��ارده أول ي��وم وم��ا  –
يصح��ش أطل��ب فل��وس، ب��س ان��ا ظروف��ى صعب��ة، وأب��وى 

راج��ل مري��ض وقاع��د ف��ى البي��ت.
ياحبيبتى خدى اللى انِت عاوزاه، وعليه بوسه. –
ألف شكر.  –

وناولتها عبر عشرين جنيها.
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ان��ت ك��دا ياحبيبت��ى خدت��ى الفل��وس ب��س لس��ه م��ا أخدتيش  –
البوس��ة. وقبلته��ا قبل��ة مليئة ش��هوة.

اضطرب��ت )أم��ل(، وهرب��ت ف��ى ذه��ول، وقال��ت ف��ى نفس��ها 
»ال .. ه��ى س��ت طيب��ة وبتحبن��ى زى أخته��ا«.

ع��ادت )أم��ل( م��ن نف��س الطري��ق، فه��و الطري��ق الوحي��د، 
س��ور الصناي��ع، نظ��رت عل��ى قه��وة )وزة( ك��ى ت��رى )لي��زا( 
جالس��اً ف��ى نف��س امل��كان، نظ��رت إلي��ه، فنظ��ر إليها، وابتس��ما، 

فهرول��ت ف��ى س��عادة إىل البي��ت.
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أول مرة حتب ياقلبى

ع��ادت )أم��ل( إىل منزهل��ا فوج��دت كل ش��ئ ق��د تغ��ر؛ فه��ذه 
ه��ى أول م��رة تش��عر فيه��ا أن البي��ت مجي��ل، وأن أباه��ا وس��يم، 
وأنه��ا ف��ى س��عادة عاش��ت ط��ول عمره��ا تبح��ث عنه��ا، الس��ر 
ف��ى بس��مة )لي��زا( الت��ى غ��رت ش��كل الع��امل ومجل��ت كل ش��ئ.

كان يصل إىل أذنها صوت عبداحلليم حافظ :
أول مرة حتب ياقلبى وأول يوم اتهنى .

ياما على نار احلب قالوا ىل ولقيتها من اجلنة.
أول مرة .. أول مرة ..

كان��ت )أم��ل( ف��ى غرفته��ا تس��مع وتغن��ى مع��ه.. ج��رس 
الب��اب ي��رن....

من؟ –
صفاء. –
تعاىل ياصافى. –
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صاف��ى ؟! ه��و إي��ه الل��ى حص��ل ؟! عبداحلليم، ورومانس��ية،  –
؟ وصافى 

م��ش عارف��ة إزاى الواح��دة تعي��ش م��ن غ��ر م��ا تس��مع  –
عبداحللي��م؟

)صفاء( ساخرة :
ال واهلل؟ دا انت عمرك مامسعتى غر حسن األمسر. –

)أمل( فى حالة هيام :
 عبداحلليم دا حاجة تانية خالص . –
واض��ح إن��ك وقع��ِت عل��ى ب��وزك، ال��واد جام��د وفت��اك اب��ن  –

الذي��ن، وش��جيع، والنب��ى ي��ارب تعرتن��ى ف��ى واح��د زي��ه 
أن��ا كم��ان.

زيه مافيش. –
ال واهلل... وده من إمتى ؟! –
م��ن ي��وم م��ا ربن��ا خلقن��ى وان��ا ب��ادور علي��ه، رجول��ة وم��ش  –

ع��اوز حاج��ة، كام��ل، حتس��ى مع��اه باألم��ان. 
ياُعق��د! عش��ان ماعركي��ش وإداِك باجلزم��ة، صحي��ح الق��ط  –

بيح��ب خناق��ه.
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ال واهلل أن��ا حبيت��ه عش��ان راج��ل وهيحمين��ى، وان��ت  –
ش��وفِت أب��وِي الل��ى عم��ره ماخ��اف عل��ّى وال محان��ى م��ن 
عي��ون أصحاب��ه الل��ى بيحشش��وا مع��اه كل ليل��ة، )لي��زا( ه��و 
أب��وى الل��ى هاعي��ش مع��اه وف��ى محايت��ه، باحب��ه ياصاف��ى، 

باحب��ه ق��وى.
هو انتوا اتكلمتوا؟ –
ال .. لسه.  –
أمال إيه اللى حصل؟ –
زى م��ا باق��ول ل��ك ك��دا.. حلم��ت بي��ه بينقذن��ى وخدن��ى  –

عل��ى احلص��ان بتاع��ه.
وخ��دك قدام��ه وال وراه، ح��اوىل تفتك��رى، عش��ان امل��كان  –

هيف��رق معان��ا كت��ر ق��وى )وه��ى تضح��ك(.
انت داميا مركزة فى السفالة، ربنا يهديِك ياتافهة. –

صفاء و)أمل( يضحكان ضحكاً متواصاًل بصوت عال.
هو فاحتك فى اجلواز؟ –
يا بنى جهل قلت لك ما اتكلمناش أصاًل. –
ماتش��وفى ي��ا بن��ت العبيط��ة ليك��ون بيح��ب واح��دة تاني��ة  –

وان��ت عايش��ة ف��ى الوه��م.
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)أمل( يبدو على وجهها القلق واخلوف : 
إن ش��اء اهلل هيك��ون م��ن نصيب��ى، أن��ا م��ش هاق��در أعيش فى  –

الدني��ا الصعب��ة دى من غر قلب )ليزا( ودراعه اللى هيحمينى 
م��ن الطمعان��ن ف��ّى ومش س��ايبينى ف��ى كل حت��ة أروح فيها.

ربن��ا جيعل��ه م��ن ح��دِّك وم��ن نصيب��ك ياحبيبتى، م��ا قلتليش  –
عمل��ِت إي��ه ف��ى الش��غل، ومدام عب��ر كويس��ة معاِك؟

واهلل ياصاف��ى م��ش عارف��ة أق��ول ل��ك إي��ه، ه��ى س��ت طيب��ة،  –
اتغدين��ا س��وا، وجاب��ت ىل حاج��ة س��اقعة، واديتن��ى عش��رين 
جني��ه حت��ت احلس��اب وان��ا ماش��ية، ب��س برض��ه م��ش 

مس��رتحية هل��ا، فيه��ا حاج��ة غل��ط، نظراته��ا مريب��ة.
مريبة إزاى يعنى؟ عاوزة تتجوزك هى كمان؟! –
ان��ت بتق��وىل فيه��ا؟! بتب��ص ىل بش��هوة كأنه��ا راج��ل وع��اوزة  –

من��ى حاجة.
ياحبيبت��ى أكي��د بيتهي��أ ل��ك م��ن ك��رت الل��ى اتعرض��ِت ل��ه  –

ف��ى حيات��ك م��ن الطمعان��ن في��ِك.
عموم��اً أن��ا ه��اروح بك��رة، والل��ى النه��ارده بفل��وس بك��رة  –

يبق��ى بب��الش. 
 قالته��ا )أم��ل( وه��ى تري��د أن تنه��ى احل��وار ك��ى تع��ود لعب��د 

احللي��م وتعي��ش ف��ى الرومانس��ية اجلميل��ة.
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أسيبك مع عبداحلليم، تصبحى على خر ياقمر. –
وانت من أهله ياصافى. –

)صف��اء( ت��رتك )أم��ل( لعبداحللي��م حاف��ظ وتع��ود إىل منزهل��ا، 
ومل��ا م��رت م��ن أم��ام القه��وة فخط��ر بباهل��ا فك��رة :

»واهلل ي��ا )أم��ل( ياحبيبت��ى ألجي��ب ل��ك ق��رار س��ى )لي��زا( 
الليل��ة دى«.

دخلت القهوة فوجدت )ليزا( جالسًا:
مساء اخلر يا أخويا.  –
مساء النور. –
أنا صفاء بنت خالة أمل، وأنا جاية لك من نفسى.  –
الكالم مش هينفع هنا على القهوة.. اسبقينى. –
حاضر. –

وميشى )ليزا( فيسبقها خبطى واثقة، وهى متشى خلفه.
أؤمرينى يا أبلة صفاء. –
ما يؤمرش عليك ظامل، أنا جاية أسألك سؤال واحد. –
اتفضلى. –
انت متجوز أو خاطب ؟ –
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دى حاجة ما ختصكيش. –
أنا عارفة إنه ما خيصنيش بس خيص ناس ختصنى. –
)أمل(؟ –
أيوة. –
أنا اللى هأقول هلا، بس انِت متأكدة إن هى عاوزانى. –
آه وحياة ربنا بتحبك قوى. –
أنا هاتصرف. –

ترجع صفاء ل� )أمل( مرة أخرى لتخرها مبا حدث:
افتح��ى الب��اب.. افتح��ى ياعروس��ة )وه��ى ت��رن اجل��رس(،  –

فتج��رى )أم��ل( وتفت��ح الب��اب بس��رعة:
إيه احلكاية ؟! –
طلع مش متجوز وال مرتبط . –

)أمل( والسعادة ترقص فى عينيها:
إيه عرفك؟ –
أنا سألته. –
يابنت اجملنونة. –
وقال ىل أنا هاكلمها بنفسى. –
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جرس الباب يرن .. )صفاء( و)أمل( :
أكيد هو. –

)أمل( تتقدم لفتح الباب :
من ؟ –
أنا )ليزا(  –
دقيقة واحدة حاضر. –
ماتفتحي��ش الب��اب، في��ه كلمت��ن ع��اوز أقوهل��م ل��ك وكلم��ة  –

ع��اوز أمسعه��ا من��ك.
)أمل( وقلبها يرقص من السعادة :

اتفضل. –
لو أنا طلبتك للجواز توافقى؟ –

فتهز رأسها باملوافقة.
صفاء بصوت منخفض جدا: 

انطقى هو شايفك؟!  –
أيوة. –
مروك.. أنا هاتصرف مع عم )صالح(. –

 ختتفى حركات أقدام ليزا من أذنهما فتقول صفاء:
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أل��ف م��روك ياحبيبت��ى، واهلل م��ا هاس��يبك م��ن غ��ر م��ا  –

آخ��د احل��الوة.
ربنا خيليِك ىّل، من غرك ما كنتش هافرح أبدا. –
ربنا يسعدك يا اختى. –
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لقاء الثالثاء

»إس��المية إس��المية، رغ��م أن��ف الصهيوني��ة«، أم��واج بيض��اء، 
آالف البش��ر ف��ى مس��رة تتج��ه إىل البص��راوى )إحدى عش��وائيات 
إمباب��ة( ملقابل��ة الش��يخ )جاب��ر( ف��ى لق��اء الثالث��اء، البص��راوى 
تتح��ول إىل م��زار أس��بوعى ي��وم الثالث��اء، ال��كل يلت��ف ح��ول 
الش��يخ )جاب��ر(، الس��لفيون يعترون��ه رم��زاً لدول��ة حيلم��ون به��ا 
ختلصه��م م��ن الظل��م والفق��ر ال��ذى س��اد الب��الد؛ لبع��د الن��اس 
ع��ن ش��ريعة رب الن��اس، الش��باب خيرج��ون مبالبس��هم البيض��اء 
م��ن مناط��ق متع��ددة بإمباب��ة، عم��ارة الب��واب، والش��جرة، وطريق 
بش��تيل، وعزب��ة الصعاي��دة وش��ارع الطنان��ى، كل النس��اء والرجال 
حيلم��ون جبمهوري��ة إمباب��ة الس��لفية الت��ى س��يطبق فيه��ا ش��رع 
اهلل، الرج��ال يلبس��ون العمام��ات البيض��اء، والنس��اء يلبس��ن 
اخلم��ار األبي��ض، والش��يخ )جاب��ر( ف��ى منزل��ه ينتظ��ر اجلم��وع 
ومع��ه الش��يخ حس��ن صديق��ه ونائب��ه وكامت س��ره، س��أله )جاب��ر(:

اجلماعة بتوع إذاعة لندن جم؟ –
على وصول يا موالنا. –
خليهم يدخلوا على طول أول ما يوصلوا. –
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حاض��ر.. ب��س ان��ا ش��ايف - بع��د إذنك��م - إن احلدي��ث م��ع  –
اإلذاع��ات األجنبي��ة هيجي��ب وراه وج��ع دم��اغ ومش��اكل م��ا 

هل��اش أول وال آخ��ر.
إزاى ؟ –
احنا كدا بنتحدى احلكومة. –
احنا معانا الناس. –
كالم��ك األخ��ر ع��ن االنفص��ال معن��اه إنن��ا بنق��وم بأك��ر  –

عملي��ة انتح��ار مجاع��ى ف��ى التاري��خ.
م��ا ختاف��ش ي��ا حس��ن، ط��ول م��ا معان��ا الن��اس ربن��ا هينصرنا  –

بيهم إن ش��اء اهلل.
انت هتقول نفس الكالم إلذاعة لندن ؟ –
طبع��ا، م��ش هاغ��ر كالم��ى، نري��د االنفص��ال ع��ن مص��ر  –

وإع��الن مجهوري��ة إمباب��ة اإلس��المية الس��لفية، وإذا تع��ذر 
ذل��ك، س��نطبق النظ��ام الفي��دراىل، ويك��ون لدين��ا حك��م ذات��ى.
ب��دأ )جاب��ر( يتح��دث بالفصح��ى كأن��ه حيف��ظ كلم��ات 
يردده��ا، فيتج��اوب مع��ه حس��ن وي��رد علي��ه بالفصح��ى أيض��ًا، 
فق��د كان��ا حريص��ن عل��ى التح��دث به��ا عندم��ا يك��ون بينهم��ا 
ثال��ث حي��ث ال ينطق��ان بالعامي��ة إال عندم��ا يكون��ان وحدهم��ا، 

لك��ن حس��ن م��ازال عل��ى موقف��ه: 
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هذا األمر جد خطر . –
ق��ل ىل ب��اهلل علي��ك م��اذا فعل��ت لن��ا احلكوم��ة؟ تأخ��ذ من��ا  –

الضرائ��ب، ث��م تغل��ق لن��ا احمل��الت، وته��دم بيوتن��ا كل 
ي��وم بالل��ودرات والك��راكات حبج��ة أنه��ا مبني��ة عل��ى أرض 
زراعي��ة، وه��ى تع��رف أنه��ا ليس��ت زراعي��ة، ولك��ن الب��د من 
دف��ع الرش��اوى الس��تخراج ورق��ة تفي��د بأنه��ا أرض صاحل��ة 
للبن��اء، ومثنه��ا باه��ظ النس��تطيع دفع��ه أب��دا، ه��ؤالء ظلم��ة، 
ال ع��الج، ال عم��ل، ال س��كن، غ��ر مس��موح لن��ا أن نفت��ح 
حم��ال ونعم��ل في��ه، أو أن ن��رتك دون دف��ع اجلباي��ات ملوظف 
احل��ى ليواف��ق عل��ى بن��اء غرف��ة نبنيه��ا ف��ى بيتن��ا ألح��د 
أبنائن��ا، ه��م يري��دون تركيعن��ا وإذاللنا كم��ا يفعل املس��تعمرون 
ف��ى الش��عوب، ه��ؤالء كف��ار والب��د أن نس��تقل عنه��م.

األم��ر لي��س به��ذه البس��اطة، أن��ت به��ذه الطريق��ة حت��ارب  –
الدول��ة الت��ى متل��ك الق��وة وتس��تطيع أن تبيد املنطقة بس��كانها 

ف��ى دقائ��ق.
لذا نتحدث مع العامل لنضع اجملتمع الدوىل فى الصورة. –
ياصديق��ى، أن��ا ال أع��رف كيف انش��ققت عن الش��يخ )إبراهيم  –

ع��زت( ؟ كيف نس��يت مب��ادئ التبليغ والدع��وة؟ ومتى تأثرت 
به��ذه األف��كار م��ع أن��ك ال حت��ب العن��ف؟ وكنت دائم��اً تقول 
إن علين��ا أن جناه��د بالكلم��ة، وق��د جنح��ت، ومجع��ت كل 
ه��ذه اجلم��وع باحُلس��نى بعي��داً ع��ن الص��دام م��ع احلكوم��ة.
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اآلن الوض��ع ق��د اختل��ف، فمعن��ا الن��اس واألرض، س��ائر  –
ضواح��ى إمباب��ة ومراكزه��ا معن��ا واحلم��د هلل.

مسع��ت أن الش��يخ إبراهي��م ع��زت يس��تنكر م��ا تفع��ل ويدع��و  –
اهلل ل��ك باهلداي��ة.

أي��ة هداي��ة، ه��ذا رج��ل يعم��ل م��ع احلكوم��ة، وحي��رم  –
اخل��روج عل��ى احلاك��م، ويس��مى احلري��ة فتن��ة، ب��اهلل علي��ك 

ه��ل س��رى اإلس��الم ع��زا عل��ى ي��د ه��ؤالء ؟
الش��يخ )إبراهي��م( حيق��ن دم��اء املس��لمن، وغايت��ه نبيل��ة،  –

فلق��د عرفته��م ع��ن ق��رب وخرج��ت معه��م، فم��ا رأي��ت منه��م 
م��ا خيال��ف كتاب��اً وال س��نة، ب��ل تعلم��ت منه��م م��ا مل أك��ن 

أج��ده إال عنده��م.
ال��ذى ينف��ردون ب��ه ه��و اخلن��وع والضعف واخلض��وع للحكام ؟ –
ه��م ق��وم يكث��رون من ق��راءة الق��رآن والذك��ر املش��روع، ويقيمون  –

الص��الة ف��ى املس��اجد وال ت��كاد جت��د رج��اًل منه��م يتخل��ف 
ع��ن ص��الة اجلماع��ة وال خيوض��ون ف��ى أع��راض الن��اس وال 

يتكلم��ون إال خب��ر.
أحس )جابر( بأن حسن يقصده هو فسأله: 

ماذا تقصد ياصاحبى؟ وعمن تتكلم ؟
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ال أقص��د اإلس��اءة، ولك��ن ه��ؤالء يبتع��دون ع��ن كل ش��ئ  –
ميك��ن أن يف��رق املس��لمن مث��ل اخلالف��ات املذهبي��ة، حت��ى 
تظ��ل قلوبه��م مؤتلف��ة عل��ى طاع��ة اهلل ورس��وله، وق��د رأيته��م 
حيب��ون العلم��اء وجيلونه��م اإلج��الل كل��ه، وم��ن آدابه��م 
يف توق��ر العلم��اء خف��ض الص��وت ف��ى جمالس��هم، وُحس��ن 
اإلنص��ات إليه��م، والتفان��ى ف��ى خدمته��م، والتغاض��ى ع��ن 
هفواته��م وزالته��م، وطل��ب الدع��اء منه��م، وم��ا رأي��ت قوم��اً 

أط��وع إىل العلم��اء العامل��ن منه��م. 
ب��دأت مظاه��ر الضي��ق تب��دو عل��ى وج��ه )جاب��ر( مم��ا يقول��ه 
صاحب��ه، فق��د كان جم��رد ش��خص ع��ادى ح��ن كان خي��رج ف��ى 
س��بيل اهلل م��ع مجاع��ة التبلي��غ والدع��وة، أم��ا اآلن فق��د ص��ار 

أم��رًا، لذل��ك ب��ادر صاحب��ه بالس��ؤال: 
وكي��ف نصل��ى ونق��رأ الق��رآن ون��رتك الكافري��ن يقه��رون  –

املؤمن��ن ف��ى كل م��كان؟ وكي��ف يأت��ى النص��ر دون س��عى 
لتحقيق��ه؟

ه��م ق��وم ال يتكلم��ون ف��ى السياس��ة، والحيوم��ون حوهل��ا، وال  –
يتكلم��ون ف��ى املش��كالت االجتماعي��ة إال بق��در م��ا تقتضي��ه 
الض��رورة، ومبل��غ هم��ام طل��ب اآلخ��رة م��ع االحتف��اظ 

بنصيبه��م م��ن الدني��ا.
وحن��ن كذل��ك ي��ا صاحب��ى، ولك��ن بع��زة وكرام��ة س��نواجه  –

أعداءن��ا طلب��اً لآلخ��رة، وك��ى حنف��ظ نصيبن��ا م��ن الدني��ا.
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ف��ى ه��ذا الوق��ت تدخ��ل املذيع��ة اإلجنليزي��ة ملق��ر الش��يخ 
)جاب��ر( ومعه��ا الش��يخ )م��راد( ال��ذى يق��وم بالرتمج��ة، وب��ادر 

)م��راد( بإلق��اء الس��الم:
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. –
وعليكم السالم أخى مراد. –
الس��يدة )كاتري��ن( عنده��ا بع��ض األس��ئلة وحن��ن جاه��زون  –

للح��وار ياموالن��ا.
توكل على اهلل فأنا جاهز. –
ه��ل مات��ردد ع��ن أنك��م تري��دون االنفص��ال ع��ن مجهوري��ة  –

مص��ر العربي��ة صحي��ح؟
نعم وقد وعدنا اهلل بالنصر. –
كل الظ��روف احمليط��ة جتع��ل ه��ذا مس��تحياًل، فلي��س لك��م  –

ح��دود مع��رتف به��ا دولي��اً وأنت��م حماط��ون جبمهوري��ة مص��ر 
م��ن كل اجت��اه، ومس��احة اإلم��ارة صغ��رة ج��داً وع��دد 
س��كانها أيض��اً صغ��ر ج��دًا، وال متلك��ون إال مط��اراً واح��داً 
ومل حتكم��وا قبضتك��م علي��ه حت��ى اآلن، وعندك��م بع��ض 
امليلش��يات الصغ��رة الت��ى ال تس��تطيع أن تواج��ه جي��ش 

دول��ة كب��رة وقدمي��ة ف��ى املنطق��ة.
جابر )بكل ثبات ويقن(:
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نس��تطيع.. بس��م اهلل الرمح��ن الرحي��م »َفَلمَّ��ا َج��اَوَزُه ُه��َو  –
والَِّذي��َن آَمُن��وا َمَع��ُه َقاُل��وا ال َطاَق��َة لََن��ا الَي��ْوَم جِبَاُل��وَت 
وُجُن��وِدِه َق��اَل اَلِذي��َن َيُظنُّ��وَن أَنَُّه��م مُّالُق��وا اهللَِّ َك��م مِّ��ن ِفَئ��ٍة 
اِبِري��َن«  َقِليلَ��ٍة َغلََب��ْت ِفَئ��ًة َكِث��َرًة ِب��إْذِن اهللَِّ واهللَُّ َم��َع الصَّ

صدق اهلل العظيم 
معظم سكان املنطقة ليسوا معكم، واألقباط منزعجون.  –
الن��اس معن��ا بفض��ل اهلل وس��ينصرنا اهلل به��م، أم��ا األقب��اط  –

فه��م أص��اًل م��ن ش��را وم��ارى جرج��س، وعليه��م أن يع��ودوا، 
س��يكون ه��ذا أفض��ل هل��م ولن��ا.

متى ستعلن انفصالك وإقامة دولتك؟ –
قريباً بإذن اهلل. –

فقال حسن : 
نش��كركم، فق��د انته��ى املؤمت��ر الصحف��ى والش��يخ س��يذهب  –

للص��الة.
انص��رف )م��راد( و)كاتري��ن( وغ��ادر )جاب��ر( وحس��ن الصال��ة 
ودخ��ال الغرف��ة والن��اس مازال��وا يتواف��دون للق��اء الثالث��اء، وق��د 
ان��دس بينه��م )لي��زا( وقي��ادة و أش��رف ورج��ال املعل��م )جله��وم( 

حس��ب اخلط��ة.
قال قيادة خماطباً )ليزا(: إيه اخَللق دى كلها؟!
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ليزا: دول ناس طيبن بتوع ربنا، مش زيك.
أش��رف: وال بت��وع ربن��ا وال حاج��ة، دى س��بوبة ياع��م احلاج، 

ربن��ا يوفقه��م ويوفقن��ا ف��ى املصلحة الل��ى هنقضيها.
يتظاه��ر قي��ادة بأن��ه ش��يخ : موفق��ن ي��ا أخ��ى إن ش��اء اهلل 

ويضح��ك )لي��زا( وقي��ادة و أش��رف.
يتق��دم )لي��زا( ومع��ه رفاق��ه ف��ى ش��ارع املط��ار حت��ى يصل��وا إىل 
س��كة الصوام��ع، كل ش��ئ على مايرام، ولكن القط��ار مل يأت بعد.

ليزا: الناس عمالة تعدى والقطر ما جاش.
أش��رف: زمان��ه ج��اى، أن��ا ظاب��ط كل حاج��ة، وباش��وف 

املنظ��ر دا كل أس��بوع.
قي��ادة: الن��اس بتع��دى وأعداده��م بتق��ل، وحت��ى ل��و القط��ر 

ج��ه م��ش هيه��دى.
لي��زا: انس��وا املوض��وع دا، القط��ر س��رعته بطيئ��ة ج��داً ف��ى كل 

األح��وال، وأن��ا بع��ون اهلل هاتصرف.
يع��ر أنص��ار الش��يخ )جاب��ر( س��كة الصوام��ع ويدخل��ون إىل 
ش��ارع البوه��ى، )لي��زا( ورفاق��ه جيلس��ون عل��ى قضب��ان الس��كة 
احلدي��د، ينتظ��رون القط��ار ومعه��م رج��ال املعل��م )جله��وم( وكل 

واح��د منه��م يرك��ب س��يارة نق��ل.
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مت��ر الس��اعات كأنه��ا س��نن، وبع��د م��رور ث��الث س��اعات 
ظه��ر القط��ار بطيئ��اً ج��داً كأن��ه ثعب��ان يزح��ف.

نظ��ر )لي��زا( ألصحاب��ه والقط��ار يق��رتب، قف��ز، أمس��ك حبدي��د 
كابين��ة قي��ادة القط��ار ف��رآه الس��ائق ال��ذى أوق��ف القطار ف��وراً والذ 

بالف��رار، )لي��زا( يش��ر لرفاق��ه ك��ى يصع��دوا وحيمل��وا الغالل.
أشرف: مية مية يا )ليزا(.

قيادة: معلم .
مح��ل رج��ال املعل��م )جله��وم( الغ��الل، وكأنه��م يلعب��ون 
مب��اراة ك��رة ق��دم، والن��اس يش��اهدونهم واليتدخل��ون، ب��ل ومنه��م 

م��ن يؤيده��م. 
كل الن��اس هن��ا يكره��ون احلكوم��ة ويتمن��ون هل��ا كل ش��ر، 
ويقول��ون: دى بل��د الباش��وات ولي��س لن��ا م��كان فيه��ا، ال عم��ل، 

ال س��كن، ال ع��الج .
رك��ب )لي��زا( ورفاق��ه الس��يارات احمُلمل��ة بالغ��الل، والن��اس 
يهلل��ون هل��م: »تس��لم إيديك��م«، »ربن��ا ينصرك��م عل��ى الظلم��ة«، 
ووصل��وا خم��ازن )جله��وم( ال��ذى أعط��ى هل��م املبل��غ املتف��ق 
علي��ه، ألف��ن ع��ن كل محول��ة فص��ار املبل��غ املس��تحق ع��ن س��ت 

مح��والت اثن��ى عش��ر ألف��ا.
مرضى يا أشرف؟  –

قاهلا املعلم )جلهوم( وهو يعطيه املبلغ.
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أجابه أشرف : مرضى. 
أخ��ذ أش��رف املبل��غ كام��اًل م��ن )جله��وم( وأعط��اه ل��� )لي��زا( 

تقدي��راً ل��دوره ف��ى العملي��ة قائ��اًل:
م يا كبر. – قسِّ

ليزا: كلنا قد بعض، أربع تالف لكل واحد.
قيادة: على الركة.

أشرف: على الركة.
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كوافري عبري

اس��تيقظت )أم��ل( م��ن نومه��ا مبك��رة، واس��تعدت للذه��اب 
للعم��ل بعدم��ا ب��ددت صف��اء ش��كوكها جت��اه م��دام عب��ر، ومبجرد 

وصوهل��ا الكواف��ر قابلته��ا عب��ر حبف��اوة بالغ��ة.
ب��دأت )أم��ل( ف��ى جتهي��ز املع��دات واألدوات، ك��ى يك��ون 

احمل��ل جاه��زا الس��تقبال الزبائ��ن.
أذن العص��ر ومل تدخ��ل زبون��ة واح��دة الكواف��ر مم��ا أص��اب 
)أم��ل( باإلحب��اط، م��اذا س��تقول عنه��ا عب��ر، أكي��د ستتش��اءم 

منه��ا، لذل��ك س��ارعت )أم��ل( إىل الس��ؤال: 
هما الزباين بيجوا إمتى يامدام؟ –
ماتشغليش نفسك. –
أنا خايفة بس لتقوىل إن وشى وحش عليِك. –
وش��ك ؟! دا ان��ِت قم��ر، أمج��ل واح��دة ش��فتها ف��ى حيات��ى،  –

وش��ك حل��و وجس��مك حلو.
عاد القلق يساور )أمل( مرة أخرى: 
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هو فيه حاجة يامدام؟! –
أب��داً ياحبيبت��ى، ماتيج��ى تس��اعدينى ف��ى تنظي��ف احل��وض  –

الل��ى ج��وه.
من عييّن حاضر. –

قال��ت هل��ا )عب��ر( وه��ى تعطيه��ا )ت��ى ش��رت(: ط��ب اقلع��ى 
هدوم��ك والبس��ى الب��ادى ده عش��ان هدوم��ك م��ا تتبهدل��ش.

ال ي��ا م��دام، وال يهم��ك، اهل��دوم الل��ى أن��ا لبس��اها دى  –
قدمي��ة، وأن��ا باش��تغل بيه��ا. 

ومش��ت ف��ى اجت��اه احل��وض ك��ى تنظف��ه ولك��ن عب��ر ظل��ت 
تنظ��ر ملؤخرته��ا وه��ى متش��ى كأنه��ا رج��ل ينظ��ر بش��هوة الم��رأة.
دخل��ت عب��ر خلفه��ا، وجذبته��ا إليه��ا قائل��ة : أن��ا باحب��ك 
ق��وى، م��ن س��اعة ماش��فتك وان��ا م��ش عل��ى بعض��ى، ان��ا 
هاخليك��ى ه��امن، وم��ش هاضايق��ك أب��دا، كل الل��ى نفس��ى في��ه 

إن��ك تس��يبينى أحب��ك.
ظل��ت )أم��ل( تس��مع كالم عب��ر بذه��ول، تس��مرت ف��ى 
مكانه��ا، فأخ��ذت عب��ر تعب��ث بصدره��ا، فأفاق��ت م��ن ذهوهل��ا 

وصفعته��ا عل��ى وجهه��ا وغ��ادرت الكواف��ر.
م��رت )أم��ل( أم��ام قه��وة )وزة( فلمحه��ا )لي��زا( وه��ى تبك��ى، 

فانتظ��ر حت��ى تص��ل املن��زل ث��م حل��ق به��ا ورن اجل��رس.
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)وهى تبكى(: من ؟
ليزا، ماتفتحيش، وكلمينى من ورا الباب. –
أيوة يا )ليزا(؟ –
مالك ؟ هو فيه حد ضايقك؟!  –
ال أبدا. –
خل��ى بال��ك ان��ِت هن��ا ملك��ة، ماينفع��ش ح��د يزعل��ك والزم  –

تقوليل��ى م��ن زعل��ك، ألن��ى ك��دا هاطل��ع دى الوق��ت أض��رب 
كل الن��اس الل��ى ف��ى الش��ارع، وكل الن��اس الل��ى فى ش��غلك، 

ألن فيه��م واح��د زعل��ك.
س��رت إىل نف��س )أم��ل( موج��ة م��ن الف��رح، فظل��ت تس��تمع إىل 
كلم��ات )لي��زا( ال��ذى حولت احل��زن إىل فرحة واخل��وف إىل ثقة : 

ربن��ا خيلي��ك ىّل، احلكاي��ة كله��ا إن��ى طلب��ت س��لفة وامل��دام  –
كس��فتنى.

كوي��س إنه��ا ج��ت منه��ا، بصراح��ة موض��وع الش��غل دا  –
مايلزمني��ش وان��ِت ملزوم��ة من��ى.

ال، طبع��ا ماينفع��ش، ان��ت ي��ادوب مكل��م باب��ا، حت��ى  –
الفاحت��ة لس��ه م��ا قرينه��اش، يعن��ى لس��ة م��ش خطيب��ى.

يعنى انِت مش خطيبتى؟! –

www.jadidpdf.com



97

أل .. خطيبتك. –
يعنى انِت مش حبيبتى؟! –

بدأت السعادة ترقص فى عينى )أمل( : 
حبيبت��ك ومس��ئولة من��ك ي��ا حبيب��ى، ربن��ا بعت��ك ىّل م��الك  –

يرمحن��ى م��ن الع��ذاب الل��ى ف��ى الدني��ا دى )وتبك��ى( باحبك 
ق��وى ي��ا )لي��زا( وتفت��ح الب��اب.

ال ي��ا )أم��ل( م��ا تفتحي��ش الب��اب، لس��ه ب��درى، ربن��ا يق��رب  –
البعي��د، ه��و ع��م ص��الح م��ا قاليكيش؟

على إيه ؟! –
احن��ا هنفت��ح اس��توديو )مونالي��زا( بت��اع أب��وى، أن��ا اتفق��ت  –

م��ع ع��م عب��داهلل إن��ه يرجع��ه ىل، وهنفتح��ه أن��ا وع��م ص��الح 
وان��ِت تقف��ى في��ه، وبك��دا ماح��دش يق��در جيي��ب س��رتك 
أب��دا ألن أب��وِك هيك��ون مع��اِك، وهيك��ون ش��ريكى فى احملل.

ه��و أن��ت بتخ��اف عل��ّى ق��وى ك��دا يالي��زا، خاي��ف عل��ّى م��ن  –
كالم الن��اس، وخاي��ف عل��ّى، حت��ى م��ن نفس��ك .

ت��دب ف��ى نفس��ها ج��رأة مفاجئ��ة وأش��واق جارفة فتفت��ح الباب 
وتضم��ه إىل صدره��ا، وكأن��ه ختتب��ئ ف��ى قلب��ه حبث��اً ع��ن األم��ان.

يبعدها )ليزا( عنه برفق ويغلق الباب قائاًل : 
تصبحى على خر ياحبيبتى، ربنا يقرب البعيد. –
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ترد )أمل( وهى فى حالة من اهليام: 
وانت من أهله ياحبيبى. –

دخل��ت )أم��ل( الس��رير وكأنه��ا فراش��ة حملق��ة تس��مع أغني��ة 
عبداحللي��م حاف��ظ، أول م��رة حت��ب ياقلب��ى وأول ي��وم اتهن��ى، 
وتغن��ى مع��ه، حت��ى تن��ام، ومل تس��تيقظ إال عل��ى ص��وت الب��اب.

من ؟ –
أيوه طبعا، بقى فيه حد غرى بيسأل عنك؟  –

قالت صفاء.
أهال صافى. –
أل، دا املوضوع كر قوى، صافى، بركاتك ياعم )ليزا( . –
باحبه قوى قوى. –
إيه دا كله ؟! –
م��ش عارف��ة، قرب��ت اجتن��ن م��ن حب��ه، راج��ل ق��وى،  –

وبيخ��اف عل��ّى، وحم��رتم، م��ش ع��اوز من��ى حاج��ة، كل 
هدف��ه ف��ى الدني��ا، حياف��ظ عل��ّى ويرحين��ى، ه��و في��ه ح��د 
ف��ى الدني��ا ك��دا، أن��ا حاس��ة إن��ى باحل��م ياصاف��ى، وبامتن��ى 

م��ن ربن��ا م��ا اصح��اش م��ن احلل��م دا أب��داً أب��داً .
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ربن��ا يس��عدك ياحبيبت��ى كم��ان وكم��ان، ماقولتيلي��ش إي��ه  –
أخب��ار الش��غل؟

تغر لون وجه )أمل( وانطفأت سعادتها: 
م��ش قل��ت ل��ك الولي��ة دى جمنون��ة، عاوزان��ى، واهلل زى م��ا  –

باق��ول ل��ك ك��دا، كأنه��ا راج��ل، أن��ا كن��ت حاس��ة م��ن األول 
ب��س ان��ِت الل��ى طمنتين��ى.

ياشيخة، عملت لك إيه، بنت اجملنونة دى؟ –
قالت ىل أنا باحبك وهنغنغك وأديِك فلوس كتر. –
طب وهى عندها فلوس كتر، غريبة مايبانش عليها. –
تغرين��ى بالفل��وس عش��ان عارف��ة إن أن��ا حمتاج��ة، وفاك��رة  –

إن��ى ممك��ن أطاوعه��ا، عموم��ا ربن��ا يش��فيها، باق��ى ىل تالتن 
جني��ه عنده��ا م��ش عاوزاه��م تغ��ور بيه��م.

يعنى انِت كدا مش هرتوحى تانى. –
انِت اجتننتى، أروح فن؟! –
خالص حالل علّى العروسة.  –
بتقوىل إيه؟ –
حالل علّى التالتن جنيه، هاروح آخدهم من عينيها. –
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وانطلق��ت صف��اء حت��ى وصل��ت كواف��ر عب��ر ودخل��ت وم��ا 
إن وقع��ت عيناه��ا ف��ى عين��ى عب��ر حت��ى افرتس��تها بعينيه��ا، 
وأخ��ذت حتضنه��ا وتقبله��ا وتعب��ث ف��ى جس��دها كل��ه، مل ت��رتك 

ج��زءاً من��ه إال وم��ررت يده��ا علي��ه وه��ى تق��ول : 
مل��ا ان��ِت ع��اوزة تتبس��طى جاي��ه ألم��ل الغلبان��ة، أن��ا الل��ى ها  –

اظبط��ك، وأغلق��ت ب��اب الكواف��ر، وجردته��ا م��ن مالبس��ها 
وظل��ت ف��ى حضنه��ا ألكث��ر م��ن س��اعة، ث��م س��ألتها : 

إيه رأيك ياعبورة، اتبستطى؟ –
آه، قوى. –
ط��ب ممك��ن بق��ى تش��وفيلى ميت��ن جني��ه عش��ان اتبس��ط أن��ا  –

ن؟ كما
من عيينَّ حاضر. –
وممك��ن التالت��ن جني��ه بت��وع أم��ل، عش��ان أن��ا اديته��م  –

هل��ا، ألن املوض��وع ف��ى وش��ى.
حاضر، أهم . –
م��ا ختافي��ش أب��دا س��رك ف��ى ب��ر، أن��ا هاروق��ك وهاجي��ب  –

ل��ك بن��ات عل��ى مزاج��ك وياخب��ت م��ن نف��ع واس��تنفع.
ربنا خيليِك ياصافى، ياريتنى قلت لك من زمان. –
ولو ليِك شوق من الرجالة أجيب لك برضه. –
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قطع��وا، أن��ا باح��ب البن��ات ق��وى خصوص��اً الصغري��ن،  –
أمل��س الواح��دة منه��م أتكه��رب، أحضنه��ا، أبوس��ها، وه��ى 

تعم��ل ف��ّى زى ماه��ى ع��اوزة.
دا انِت صاحبة مزاج بقى؟! –
ماتعرفي��ش الن��ار الل��ى أن��ا فيه��ا، اجت��وزت مرت��ن، وفش��لت  –

ف��ى املرت��ن، وعم��رى م��ا حس��يت ب��أى راج��ل أو اش��تقت 
ل��ه، حاس��ة إن ج��واى راج��ل وباح��ب البن��ات الصغري��ن 

بال��ذات الل��ى وش��هم مجي��ل أحضنه��م وأبوس��هم.
ودا م��ن إي��ه؟! لوح��دك ك��دا، وال عرف��ِت راج��ل مق��رف  –

كره��ك ف��ى الرجال��ة؟
بالعك��س، اجلوازت��ن كان��وا زى الف��ل، ش��باب، ومج��ال،  –

ونظاف��ة، وكان��وا ش��غالن معاي��ا هن��ا، واح��د مش��ى والتان��ى 
ونتعش��ى س��وا  ونتفس��ح  بنخ��رج  ج��ه واجتوزن��ا، كن��ا 
ونضح��ك وكل��ه مت��ام وأول م��ا ندخ��ل الس��رير ابق��ى م��ش 
طايق��اه، وم��ش ق��ادرة اجت��اوب أب��دا، باح��س إن��ى أن��ا 

راج��ل، وحمتاج��ة دامي��اً لبن��ت مجيل��ة جانب��ى.
مل يظه��ر عل��ى صف��اء أى مظه��ر م��ن مظاه��ر الدهش��ة، ف��كل 
ش��ئ ف��ى الدني��ا أصب��ح عادي��اً بع��د م��ا رأت م��ن والده��ا م��ارأت: 

غريبة دى واهلل، وأول مرة حسيِت باإلحساس دا إمتى؟ –
وان��ا صغ��رة كان��ت أخت��ى الكب��رة س��عاد زى القم��ر، أحل��ى  –
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من��ى بكت��ر، ش��به )أم��ل( ك��دا، بابا جوزه��ا لواحد س��عودى 
مقي��م ف��ى الس��عودية وبيج��ى هل��ا اس��بوع واح��د كل س��نة، 
وه��ى ف��ى ع��ز ش��بابها، اتن��ن وعش��رين س��نة، وكن��ت 
وقته��ا صغ��رة، ستاش��ر س��نة، كان��ت عايش��ة معان��ا ف��ى 
البي��ت وم��ا برتوح��ش ش��قتها إال أس��بوع واح��د ف��ى الس��نة.

دا إيه العيشة املرة دى ؟! –
ب��دأت احلكاي��ة ف��ى ي��وم عم��رى م��ا هاق��در أنس��اه أب��دا، بابا  –

كان ف��ى الش��غل، وكن��ت داخل��ة اس��تحمى، قالت ىل س��عاد: 
تع��اىل أدع��ك ل��ك ضه��رك، وال تكونى مكس��وفة من��ى ؟!، أنا 
يام��ا محيت��ك وان��ِت صغ��رة، زى ماكان��ت مام��ا بتحمين��ى.
وافق��ت، وب��دأت حتمين��ى، وكان��ت أول م��رة ف��ى حيات��ى 

ح��د يش��وفنى وأن��ا عريان��ة س��واء راج��ل أو س��ت .
سألتها )صفاء( باهتمام: 

وبعدين إيه اللى حصل؟ –
بدأت حتسس على جسمى وحترك إيديها فى كل حتة.  –
وانِت عملِت إيه ؟ –
بين��ى وبين��ك، خف��ت ف��ى األول، وبع��د دقاي��ق حس��يت  –

بل��ذة رهيب��ة، س��بتها تعم��ل زى ماه��ى ع��اوزة، وعمل��ت 
نفس��ى م��ش فاهم��ة.
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ه��ى فضل��ت فاهم��ة إن ان��ِت م��ش فاهم��ة؟ إي��ه يابنت��ى  –
دى؟! األف��الم 

م��ا ان��ا ه��ا اق��ول ل��ك أه��و، ف��ى ي��وم دخل��ت عليه��ا لقيته��ا  –
عريان��ة م��ع نفس��ها، فخرج��ت وجري��ت، خرج��ت وراي��ا، 
وقال��ت ىل : اوعدين��ى، ورمح��ة مام��ا ماتق��وىل لباب��ا، وال ألى 
ح��د الل��ى ش��فتيه، أن��ا تعبان��ة، وغص��ٍب عن��ى، وج��وزى 
بقال��ه عش��ر ش��هور مس��افر وس��ايبنى، وان��ا م��ا غلطت��ش، 
م��ش أحس��ن م��ا أع��رف راج��ل، وأفض��ح نفس��ى، وأضي��ع 

ش��رفى ومسعت��ى، ومسع��ة ج��وزى وأب��وى.
بينى وبينك عندها حق. –
وس��اعتها اديتن��ى فل��وس كت��ر، م��ش فاك��رة عمل��ت بيه��ا  –

إي��ه، وقال��ت ىل اتفقن��ا، قل��ت هل��ا اتفقن��ا، فبص��ت ىل باص��ه 
جننتن��ى س��اعتها، وقال��ت ىل وه��ى بتحس��س عل��ى ضه��رى: 

ممك��ن حتمين��ى زى مامحيت��ك، قل��ت هل��ا ماش��ى.
طب وبعدين، إيه اللى حصل ؟ –
عش��نا احن��ا االتن��ن م��ع بع��ض، مخ��س س��نن م��ن أمج��ل  –

س��نن عمرن��ا، وه��ى كان��ت س��عيدة ج��دا، خصوص��ا إن باب��ا 
كان صع��ب ج��دًا، وكل ش��ئ عن��ده كان ممن��وع، وبال��ذات 
اخل��روج م��ن البي��ت، ماكان��ش في��ه أى فرص��ة ق��دام س��عاد 
إنه��ا تتع��رف عل��ى راج��ل تان��ى م��ع انه��ا بتح��ب الرجال��ة 
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ق��وى، م��ش زي��ى، حل��د ماجوزه��ا ق��رر إن��ه ياخده��ا مع��اه 
بع��د وف��اة مرات��ه الس��عودية، وكن��ا فرحان��ن، وقلن��ا ربن��ا 
ع��وض صره��ا خ��ر، س��اعتها ماكان��ش ف��ى ب��اىل أى 
حاج��ة، حل��د م��ا م��ر أس��بوع، لقي��ت نفس��ى تعبان��ة ج��داً 

وحمتاج��ة هل��ا ق��وى .
وعملِت إيه؟ –
اتصل��ت بيه��ا، وعرف��ت إن ه��ى كم��ان تعبان��ة م��ن بع��دى  –

عنه��ا لدرج��ة إنن��ا كن��ا بنري��ح بع��ض ف��ى التليف��ون، 
واجت��وزت أن��ا بعده��ا مرت��ن، ولك��ن كل م��ا اش��وف زبون��ة 
وش��ها مجي��ل أحس��س عل��ى ش��عرها وان��ا باش��تغل وابق��ى 

نفس��ى فيه��ا، ويام��ا حصل��ت ىل مش��اكل كت��ر.
زى إيه؟ –
أغل��ب الزباي��ن مرتاح��ن مادي��ا، وكان��وا برفض��وا، لك��ن مل��ا  –

أالق��ى وح��دة مجيل��ة وظروفه��ا صعب��ة كن��ت باق��در أغريه��ا 
بالفل��وس واهلداي��ا حل��د ماتواف��ق.

زى ما كنِت عاوزة تعملى مع )أمل( . –
دى قمر، لغاية دى الوقت هاجتنن عليها. –

تق��ول هل��ا صف��اء وكانه��ا تغن��ى : م��ا احن��ا كم��ان حلوي��ن 
ق��وى .. حلوي��ن ق��وى .
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ان��ِت زى القم��ر ياحبيبت��ى، ب��س ان��ِت ماش��اء اهلل هجم��ة  –
ختوف��ى، ل��و عمل��ت مع��اِك حاج��ة ممك��ن تضربين��ى، واموت 
ف��ى إي��دك، ودا الل��ى بيخلين��ى دميا أنقى البن��ات الصغرين.

س��يبى املوض��وع دا عل��ّى ياقم��ر، أن��ا هاظبط��ك، ب��س ان��ِت  –
أه��م حاج��ة تظبطين��ى بالفل��وس.

راحت عبر تقبل صفاء قائلة : كنِت فن من زمان ؟!
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مهمة مقدسة

كان��ت س��احة املس��جد م��أى باملبلغ��ن الذي��ن فرغ��وا م��ن 
ص��الة العص��ر، ويتم��ون اإلع��داد للخ��روج ف��ى س��بيل اهلل ف��ى 
منطق��ة إمباب��ة، حي��ث س��يكون التجم��ع ف��ى مس��جد الصحاب��ة.

الشيخ )إبراهيم( يتحدث لأفواج اخلارجة فى سبيل اهلل: 
أيه��ا  – اهلل،  رس��ول  عل��ى  والس��الم  والص��الة  اهلل،  بس��م 

األحب��اب، املبلغ��ون ع��ن اهلل ورس��وله، أنت��م تقوم��ون اآلن 
مب��ا كان يق��وم ب��ه رس��ول اهلل وأصحاب��ه، ولك��ى تنجح��وا 
ف��ى مهمتك��م الرباني��ة، عليك��م بص��دق اليق��ن، وم��ن مثرات��ه 
االعتم��اد عل��ى اهلل وح��ده، والثق��ة الكامل��ة بفضل��ه، وحس��ن 
الت��وكل علي��ه م��ن األخ��ذ باألس��باب املش��روعة ف��ى حتصي��ل 

األرزاق وقض��اء احلاج��ات.
الش��يخ )عبداملنع��م(: والني��ة ي��ا موالن��ا، م��اذا ع��ن تصحي��ح  –

الني��ة؟
تصحي��ح الني��ة معن��اه مراقب��ة النف��س وحماس��بتها أواًل ب��أول،  –

وتعدي��ل مس��ارها ف��ى احلي��اة، ورده��ا إىل اهلل تب��ارك وتع��اىل 
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كلم��ا غفل��ت ع��ن ذك��ره وش��كره وحس��ن عبادت��ه، حت��ى 
يص��ل به��ا إىل األم��ن املنش��ود، ال��ذى نبأن��ا اهلل عن��ه بقول��ه 
ف��ى س��ورة األنع��ام: »الذي��ن آمن��وا ومل يلبس��وا إميانه��م بظل��م 

أولئ��ك هل��م األم��ن وه��م مهت��دون«.
ان��رى أح��د املبلغ��ن يس��أل الش��يخ: وم��ا معن��ى ه��ذه اآلي��ة 

ي��ا موالن��ا؟
أى أولئ��ك هل��م األم��ن م��ن ع��ذاب اهلل ف��ى الدني��ا واآلخ��رة،  –

والس��عادة ف��ى نعم��ة األم��ن، واألم��ن يتب��ع اإلمي��ان، ب��ل ه��و 
منبع��ه ومصب��ه.

إذن ص��دق اليق��ن وتصحي��ح الني��ة هم��ا األص��الن الل��ذان  –
بني��ت عليهم��ا مجاع��ة التبلي��غ والدع��وة.

ب��ل اعتم��دت اجلماع��ة عل��ى أربع��ن أص��اًل أهم��اا ص��دق  –
اليق��ن وتصحي��ح الني��ة.

وماذا عن األصول األخرى ياموالنا؟ –
حس��ن االقت��داء بالنب��ى صل��ى اهلل علي��ه وس��لم، وطل��ب العل��م  –

املوص��ل إىل اهلل تع��اىل، وبذل��ه مل��ن يطلب��ه، وإقام��ة الصالة فى 
املس��اجد خبش��وع، وخض��وع، ومتس��كن، وتواض��ع، وإك��رام 
املس��لمن مجيع��ا، واألم��ر باملع��روف، والنه��ى ع��ن املنك��ر، 
وإص��الح ذات الب��ن باحلكم��ة واملوعظ��ة احلس��نة، واخل��روج 

ف��ى س��بيل اهلل لنش��ر الدع��وة.
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تدخ��ل الش��يخ )عبداملنع��م( قائ��اًل: ج��زاك اهلل عن��ا خ��راً 
ياموالن��ا.

ث��م أكم��ل احلدي��ث خماطب��اً املبلغ��ن: وف��ى أثن��اء اخل��روج 
عليك��م بأربع��ة أش��ياء ه��ى: الدع��وة إىل اهلل، والعل��م والتعل��م، 

والعب��ادة والذك��ر، وخدم��ة املس��لمن.
الش��يخ )إبراهي��م(: نعم، وعليك��م االلتزام بأربعة أش��ياء: طاعة 
األم��ر، والعم��ل اجلماع��ى، وآداب املس��اجد، والص��ر والتحمل .

الش��يخ )عبداملنع��م(: نع��م وعليك��م االمتن��اع ع��ن أربعة أش��ياء: 
اإلس��راف، وس��ؤال غ��ر اهلل، اس��تعمال حاج��ة الغ��ر إال بإذن��ه، 

واإلش��راف وه��و يعن��ى متن��ى ماعن��د الغ��ر.
الش��يخ )إبراهي��م(: وعليك��م أن تقلل��وا م��ن الطع��ام، واملن��ام، 

وال��كالم ف��ى غ��ر ذك��ر اهلل ووق��ت قض��اء احلاج��ات.
ث��م وق��ف الش��يخ )إبراهي��م( وق��ال بلهج��ة محاس��ية: ه��ذه هى 
مجاعتك��م، مجاع��ة التبلي��غ والدع��وة، وه��ذه ه��ى األص��ول الت��ى 
س��تعتمدون عليه��ا ف��ى نش��ر دي��ن اهلل ومحايت��ه ونصرت��ه وتطبي��ق 

أحكام��ه وآداب��ه. 
نس��أل اهلل تب��ارك وتع��اىل أن يعينن��ا على ذكره وش��كره وحس��ن 
عبادت��ه، وأن يلهمن��ا الرش��د والس��داد ف��ى أقوالن��ا وأفعالن��ا، 
إن��ه مسي��ع قري��ب جمي��ب الدع��وات، وصل��ى اهلل عل��ى س��يدنا 
حمم��د، وعل��ى آل��ه وصحب��ه، وم��ن دع��ا بدعوت��ه إىل ي��وم الدي��ن.
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انطلق��ت اجلم��وع م��ن مس��جد أن��س ب��ن مال��ك ف��ى طريقه��ا إىل 
ح��ى إمباب��ة، وكل جمموع��ة خص��ص هل��ا مس��جد للتجم��ع في��ه.

الش��يخ )رض��وان( ه��و أم��ر اجلماع��ة املكون��ة م��ن أربع��ة 
أف��راد واملتجه��ة لس��ور الصناي��ع، وجتمعه��ا س��يكون ف��ى مس��جد 

الصحاب��ة ف��ى الش��ارع نفس��ه.
و )رض��وان( ه��و صاح��ب الوج��ه املض��ئ، والبس��مة الدائم��ة 
الت��ى التف��ارق وجه��ه أب��دًا، رج��ل نوران��ى مري��ح ل��كل م��ن 
ي��راه، عمام��ة بيض��اء عل��ى رأس��ه، وج��ه أبي��ض وحلي��ة س��وداء 
طويل��ة، وه��و ف��ى األص��ل م��ن ه��ذه املنطق��ة، ويعرف��ه معظ��م 

أصح��اب احمل��ال وه��و يع��رف أغلبه��م.
اجت��ه الش��يخ )رض��وان( إىل س��ور الصناي��ع، وب��دأ اجلول��ة 

بدخ��ول حم��ل احل��اج )س��ليمان( ال��رتزى.
السالم عليكم ياحاج )سليمان(، انت فاكرنى ؟ –
طبع��ا فاك��رك ياش��يخ )رض��وان(، ه��و أن��ا أق��در أنس��ى الن��اس  –

الطيبن؟!
اهلل خيليك ياحبيبى، بارك اهلل فيك.  –

ثم أشار إىل أحد أفراد مجاعته قائاًل: 
أخى الشيخ )حممود( عاوز يتكلم معاك لو تسمح ؟! –
أهال وسهال. –
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حممود: احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
سليمان وكل احلضور: صلى اهلل عليه وسلم. 

حمم��ود: احن��ا عاوزين��ك معان��ا ف��ى املس��جد ياع��م احل��اج، 
هنق��را ماتيس��ر م��ن الق��رآن، ونس��مع ال��درس م��ع بع��ض بع��د 

ص��الة املغ��رب، هن��ا قدام��ك، ف��ى مس��جد الصحاب��ة .
س��ليمان: إن ش��اء اهلل ي��ا ابن��ى، أن��ا معاي��ا قمي��ص بت��اع زبون 

باش��طب في��ه، قدام��ى رب��ع س��اعة وأحصلكم على املس��جد.
رضوان: فى انتظارك ياموالنا .

ينطل��ق )رض��وان( ومجاعت��ه فيص��ل إىل ع��م )ب��الل( احل��الق، 
فيدخ��ل احمل��ل: الس��الم عليك��م ياح��اج )ب��الل(.

بالل: وعليكم السالم ياشيخ )رضوان(.
يقدم )رضوان( شاباً آخر من مجاعته قائال: 

الشيخ سالمة عاوز يقول لك كلمتن ياعم )بالل(. –
بالل: أهال وسهال، تشربوا إيه األول؟

رضوان: جزاك اهلل خرا.
س��المة: احن��ا عاوزي��ن نش��رب م��ن ش��هد الطاع��ة، الطاع��ة 
طعمه��ا حل��و ق��وى، والصحب��ة احلل��وة أمج��ل م��ا ف��ى الدني��ا 

ياع��م س��المة، ومرافق��ة الصاحل��ن كن��ز كب��ر ق��وى.
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بالل: معاك حق يا عم الشيخ.
س��المة: عاوزين��ك معان��ا ف��ى املس��جد، نق��را ق��رآن ونس��مع 

ال��درس بع��د املغ��رب.
بالل: توكلنا على اهلل يال بينا.

خ��رج )ب��الل( معه��م فأض��اء وج��ه الش��يخ )رض��وان( وفرح��ت 
مجاعت��ه.

رضوان: فى مسجد الصحابة اللى على الناصية.
ب��الل: أن��ا ماش��ى قدامك��م أه��و، ومل��ا ختلص��وا هاتالقون��ى 

مس��تنيكم ف��ى اجلام��ع، ربن��ا يوفقك��م.
س��المة: ب��ارك اهلل في��ك ياع��م )ب��الل(، فأن��ت فع��اًل رج��ل 

ص��احل.
بالل: اهلل يكرمكم ويوفقكم.

تنطل��ق اجلماع��ة فتذه��ب إىل قه��وة )وزة(، يدخ��ل الش��يخ 
)رض��وان( لش��اب جال��س فيحدث��ه قائ��اًل: 

السالم عليكم يا أخى، ممكن نتعرف على حضرتك ؟ –
يرد الشاب: )مجال(.

رض��وان: احن��ا معان��ا أخون��ا )إمساعي��ل( )يش��ر إىل أح��د 
أف��راد جمموعت��ه(.
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الشاب: عاوزين إيه يعنى؟
إمساعيل: إن احلمدهلل حنمده ونستعينه ونستغفره .... 

الشاب مقاطعًا: هو أنت هتخطب ؟
رض��وان ي��رد عل��ى الش��اب: أخ��وك )إمساعي��ل( بيب��دأ حديث��ه 

حبم��د اهلل كم��ا أمرن��ا رس��ول اهلل ) صل��ى اهلل علي��ه وس��لم(.
مج��ال: باق��ول ل��ك إي��ه ياع��م ان��ت وه��و، غ��وروا م��ن وش��ى 

ب��دال م��ا اتغاب��ى عليك��م.
رضوان: الحول والقوة اال باهلل.

مج��ال: ان��ت هتمش��ى ان��ت وه��و م��ن هن��ا، وال اخل��ى وش��كم 
شوارع؟

رضوان: الحول وال قوة إال باهلل.
امساعيل: حسبى اهلل ونعم الوكيل.
انت بتحسنب علّى، واهلل الشرحك.

قاهلا )مجال( وهو ميسك بامساعيل ويهم كى يضربه.
جرى )محادة( القهوجى على )ليزا( قائاًل: 

احل��ق ياع��م )لي��زا( ... )مج��ال( اب��ن اجملنون��ة هيض��رب  –
الش��يوخ ويكس��ر القه��وة.
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انتفض )ليزا(: فيه إيه )يامجال(؟
مجال: مافيش ياعم احللو، خليك فى حالك.

ث��م وج��ه كالم��ه للمش��ايخ قائ��اًل: وان��ت ياع��م ان��ت وه��و 
غ��وروا م��ن هن��ا، ماتضيع��وش الدم��اغ الل��ى احن��ا عاملينه��ا.

صف��ع )لي��زا( )مج��ال(، ث��م ضرب��ه ف��ى وجه��ه بقبض��ة ي��ده 
ضرب��ة قوي��ة، فس��ال ال��دم م��ن فم��ه.

ق��ال ل��ه صاحب��ه: إي��ه الل��ى ان��ت قلت��ه دا ي��ا )مج��ال( ؟!، 
ان��ت ماتعرف��ش دا م��ن؟!، دا )لي��زا(، ح��د مايعرف��ش )لي��زا(؟!
لي��زا: م��ش مه��م )لي��زا(، امله��م حي��رتم الن��اس دول، دول 
ن��اس بت��وع ربن��ا، دول أس��يادنا، وف��وق دماغن��ا، وليه��م كل 

االح��رتام. 
 ث��م وج��ه كالم��ه جلم��ال: ق��وم ب��وس عل��ى راس عم��ك الش��يخ 

وب��وس إيده.
ق��ال مج��ال وه��و يقب��ل ي��د الش��يخ ال��ذى س��حبها بس��رعة: 

حق��ك عل��ّى ياع��م الش��يخ .
انبه��ر الش��يخ )رض��وان( ب )لي��زا(، وق��ال ف��ى س��ره »الله��م 

أع��ز التبلي��غ والدع��وة ب)لي��زا(«.
لي��زا للش��يخ )رض��وان(: أى ح��د يتع��رض لك��م ق��ول ىل ي��ا 

موالن��ا.
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ق��ال )رض��وان( وكأن��ه اخت��ذ ق��راراً بض��م )لي��زا( جلماع��ة 
التبلي��غ والدع��وة: 

احن��ا عاوزين��ك ان��ت معان��ا ف��ى مس��جد الصحاب��ة ي��ا أس��تاذ  –
)ليزا(.

فاجأهم )ليزا( وهو ميشى معهم قائاًل هلم: حاضر.
رض��وان: بتع��رف تق��را ي��ا أس��تاذ )لي��زا(؟ وحت��ى ل��و 

الق��رآن. تس��مع  إن��ك  كفاي��ة  مابتعرف��ش 
لي��زا: إي��ه الل��ى بيخل��ى حضرت��ك تق��ول ك��دا ؟! عل��ى فك��رة 
ياش��يخ )رض��وان( أن��ا باق��را واكت��ب كوي��س، وعل��ى فك��رة أب��وى 
اهلل يرمح��ه كان جاي��ب ىل ش��يوخ وأن��ا صغ��ر، وحاف��ظ ت��الت 

أج��راء وان��ا عن��دى مخ��س س��نن.
رضوان: ماشاء اهلل ... من والدك؟

ليزا: )حممود( صاحب استديو )املوناليزا(.
رض��وان: اهلل يرح��م وال��دك، كان راج��ل ص��احل وحم��رتم، 
أن��ا فاك��رك وان��ت صغ��ر، أب��وك كان ع��اوز يطلع��ك ع��امل م��ن 
علم��اء الدي��ن، وجاب��ك ىل وان��ت صغ��ر، وطل��ب من��ى أجي��ب ل��ه 
حمف��ظ عل��ى ضمان��ِت، وعرفت��ه س��اعتها عل��ى الش��يخ )عطي��ة( 

الل��ى كان بيحفظ��ك.
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لي��زا: أي��وه ... الش��يخ )عطي��ة( اهلل يرمح��ه ه��و الل��ى كان 
بيحفظن��ى الق��رآن ف��ى مس��جد الصحاب��ة.

رض��وان: يعن��ى احن��ا ضي��وف عن��دك ف��ى مس��جدك ياش��يخ 
)لي��زا(.

يدخ��ل )لي��زا( املس��جد ال��ذى تعل��م في��ه الق��رآن وه��و صغ��ر 
حفظ��اً وت��الوة وأحكام��اً حت��ى ص��ار صوت��ه الع��ذب يبك��ى م��ن 

يس��معه .
توض��أ وصل��ى ركعت��ن، وظ��ل صامت��اً مذه��واًل كأن��ه ف��ى حل��م 
مجي��ل، صل��ى معه��م املغ��رب ومس��ع ال��درس ث��م ع��اد إىل منزل��ه، 
وأغل��ق علي��ه الب��اب ون��ام وكأن��ه أب��ى أن يس��مع أى كالم بع��د م��ا 

مس��ع ووص��ل إىل حال��ة م��ن الس��عادة اليري��د أن يفقده��ا.
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أمحد قيادة

مل يع��رف أح��د م��ن احمليط��ن ب��ه عن��ه ش��يئًا، حت��ى ه��و، 
مل يع��رف ش��يئاً ع��ن نفس��ه، م��ن أي��ن أت��ى ؟ م��ن أب��وه ؟ وم��ن 
أم��ه ؟، ال��كل اليع��رف عن��ه إال أن��ه أخ لعش��رين نزي��ل ف��ى ملج��أ 

لرعاي��ة األيت��ام.
قلي��ل ال��كالم، منط��ٍو، ع��اش ف��ى امللج��أ حت��ى ص��ار ل��ه س��ند 
حيمي��ه م��ن بط��ش الن��زالء، أش��رف س��عد، ال��ذى أصب��ح الس��بب 
الرئي��س ف��ى ق��درة قي��ادة عل��ى التخل��ص م��ن اخل��وف املرض��ى، 
وش��عوره الدائ��م أن��ه س��يبطش ب��ه م��ن أى ش��خص حيدث��ه أو 
يتعام��ل مع��ه دون أى أس��باب، ل��ذا ال يس��تطيع قي��ادة أن يعي��ش 
بعي��داً ع��ن أش��رف، وكأن��ه أب��وه وأم��ه، أش��رف ميي��ل دائم��اً 
للعن��ف والش��ر، بينم��ا ظ��ل قي��ادة يك��ره الش��ر والعن��ف، ولكن��ه 

اليس��تطيع أن يرف��ض تنفي��ذ أوام��ر أش��رف.
بادره أشرف بقوله:

أما انا عندى ليك حتة دين مصلحة. –
إيه هى ؟ شكلك كدا هتودينا فى داهية. –
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داهية ؟ طول عمرك بتمشى ورايا وبتكسب، تقدر تنكر؟ –
ق��ول ب��س، إي��ه ه��ى املصلح��ة الحس��ن احلال��ة تعبان��ة عل��ى  –

اآلخر.
عملي��ة مالت��ى سيس��تم، عملي��ة فني��ة هادي��ة ورايق��ة، وتتعم��ل  –

مب��زاج، وم��ن غ��ر شوش��رة، به��دوء ونل��م منه��ا فل��وس ق��د 
ك��دا ) ويفت��ح يدي��ه عل��ى آخرهم��ا(

من غر سالح؟ –
وال نقطة دم واحدة. –
المينى عليها، إمتى وفن؟ –
في��ه س��يما ف��ى وس��ط البل��د امسه��ا الس��لطان، هنرك��ب  –

امليكروب��اص م��ن عم��ارة الب��واب ونن��زل أب��و الع��ال، ع��ارف 
الوكال��ة، قدامه��ا عل��ى ط��ول.

هو احنا هنروح املصلحة وال هنروح السيما؟! –
املصلحة فى قلب السيما. –
مصلح��ة إي��ه الل��ى ج��وه الس��يما؟ هنبي��ع بيبس��ى، حاج��ة  –

س��اقعة، ونفض��ل نن��ادى ط��ول النه��ار حل��د مايتقط��ع نفس��نا 
وتطل��ع عينين��ا وأخرته��ا يطل��ع لن��ا عش��رين ملط��وش بالكت��ر؟

الص��ر، وان��ا أفطم��ك عل��ى ال��دور كل��ه، الس��يما دى ماليان��ة  –
عي��ال ش��واذ.
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اهلل يقرفك، انت أكيد اجتننت. –
امسع بس. –
أمس��ع إي��ه ؟! عايزن��ا ن��دى للعي��ال دول وناخ��د منه��م  –

فل��وس، ونصرفه��ا عل��ى ال��دوا، ماتعرف��ش إن الق��رف دا 
بيجي��ب اإلي��دز؟ يعن��ى كل األم��راض يامعف��ن.

أنت مش فاهمنى. –
أل، أن��ا فاهم��ك كوي��س ياعب��د الفل��وس، ممك��ن تعم��ل أى  –

حاج��ة وكل حاج��ة عش��ان الفل��وس، وانا كل م��رة باطاوعك، 
ب��س امل��رة دى أل.

ان��ت بتغن��ى وت��رد عل��ى نفس��ك، م��ن ق��ال إن أن��ا وال ان��ت  –
هنعم��ل حاج��ة زى دى؟

انت. –
كل الل��ى هتعمل��ه إن��ك هتوه��م الواح��د منه��م إن��ك معج��ب  –

بي��ه، وع��اوزه، وهتعم��ل ل��ه كل حاج��ة نفس��ه فيه��ا، ب��س 
امل��كان م��ش مناس��ب، وجتيب��ه ورا س��ور الصناي��ع، وان��ا 

عل��ّى الباق��ى.
هاتعمل له إيه؟ )قاهلا قيادة متوجساً(. –
هاثبته واخد منه الفلوس وأقلعه الساعة. –
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الس��اعة ب��س؟ )وه��و يضح��ك( باق��ول ل��ك إي��ه؟ م��دام ان��ا  –
م��ش هاعم��ل حاج��ة، ماتق��وم بالعملي��ة لوح��دك.

ماينفعش. –
ليه إن شاء اهلل؟ –
ش��كلك طال��ب جامع��ى، واب��ن ن��اس، ماختوف��ش، لك��ن أن��ا  –

ال��كام بش��لة الل��ى ف��ى وش��ى، م��ش هيخل��وا أى ح��د يواف��ق 
ي��روح معاي��ا أى حت��ة.

يك��ون ف��ى علم��ك أن��ا هافض��ل الب��س بنطلون��ى، وم��ش  –
هاقلع��ه أب��دا ودا ش��رطى الوحي��د.

واهلل م��ا هتعم��ل أى حاج��ة غ��ر الل��ى قل��ت ل��ك علي��ه،  –
ان��ت علي��ك تس��لمه ىل عن��د س��ور الصناي��ع، وأن��ا هاتص��رف.

امشعن��ى دول بال��ذات؟! ط��ب ماتاخ��د أى ح��د م��ن الل��ى  –
بيع��دوا م��ن عن��د س��ور الصناي��ع.

ب��ص ياغش��يم، مل��ا يك��ون اخل��روف بيعم��ل حاج��ة غل��ط  –
مابيق��درش يفت��ح بق��ه، بيستس��لم عل��ى ط��ول ويطل��ع كل 

الل��ى مع��اه، وبيبق��ى هم��ا الوحي��د إن��ه ي��روح ب��س.
يا ابن الذين!! –

www.jadidpdf.com



120

يعن��ى واح��د ش��اذ، وج��اى مع��اك عش��ان يعم��ل حاج��ة كدا،  –
م��ش ممك��ن يبل��غ، أو يق��ول حل��د م��ن أهل��ه أو جران��ه إن 

احن��ا ضحكن��ا علي��ه وخدن��ا من��ه الفل��وس والس��اعة.
فهمت، عشان كدا مالكش سوابق. –
احلمد هلل.  –
عش��ان ماح��دش يق��در يبل��غ، عل��ى فك��رة ان��ا م��ش ه��اروح  –

الس��يما لوح��دى، الزم تك��ون معاي��ا.
ماينفعش. –
ليه؟ –
ألن صاحبن��ا بيخ��اف وبيخت��ار دامي��اً واح��د قاع��د لوح��ده  –

) قاهل��ا أش��رف ث��م غ��ر ن��رة صوت��ه كأن��ه م��درس يعل��م 
تلمي��ذه (: ل��و روحن��ا احن��ا االتن��ن - ش��غل خم��ك - 
هيفك��روا إن احن��ا م��ع بع��ض، يبق��ى خ��الص، الش��اذ ع��اوز 

واح��د لوح��ده، ان��ت ك��دا هتوق��ف حالن��ا.
ليه هى السيما دى كلها كدا ؟! –
أيوه. –
واحلكومة عارفة؟ –
طبعا وإدارة السيما، والعمال، وكل املنطقة عارفة. –
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طب هى ليه ما بتتقفلش؟! –
مص��احل، يعن��ى لي��ه الب��ارات الل��ى مفتوح��ة لش��بكات  –

الدع��ارة، والنس��وان ه��ات وخ��د ف��ى ورش ش��ارع اهل��رم، 
ماح��دش يق��در يق��ول هل��م مب؟

يعن��ى أن��ا وأن��ا داخ��ل م��ن ب��اب الس��يما ممك��ن حد يش��وفنى  –
ويق��ول عل��ى واحد م��ن والد .... دول؟

ادخ��ل بس��رعة، وماختلي��ش ح��د يش��وفك وان��ت داخ��ل،  –
لك��ن ج��وه الس��يما ع��ادى، التعايرن��ى وال أعاي��رك، زي��ك 

زي��ه.
انت متاكد من جناح العملية دى؟ –
أيوة، عمرها ماجلت معايا إال مرة واحدة. –
إزاى ؟ –
بع��د م��ا خ��دت ال��واد وطلع��ت بي��ه ب��ره، ركب��ت مع��اه  –

املكروب��اص وش��افنى ف��ى الن��ور، خ��اف، وق��ال للس��واق عل��ى 
جن��ب ي��ا اس��طى، ون��زل ج��رى، ب��س ان��ت ش��كلك طي��ب 

وماختوف��ش، واخلط��ة ك��دا مي��ة مي��ة.
خ��الص ن��روح احن��ا االتن��ن، ونعم��ل نفس��نا م��ش م��ع  –

بع��ض، وكل واح��د فين��ا يقع��د بعي��د ع��ن التان��ى.
اتفقنا. –
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دخ��ل أش��رف وقي��ادة الس��ينما، وجل��س كل واح��د منهم��ا 
ف��ى م��كان بعي��داًً ع��ن اآلخ��ر، ب��دأ الفيل��م الثان��ى، فه��ذه 
الس��ينما تع��رض أربع��ة أف��الم ث��م تكرره��ا م��رة ثاني��ة ف��ى ع��رض 
مس��تمر، قي��ادة جيل��س ف��ى الص��ف الثان��ى وأش��رف جيل��س 
ف��ى آخ��ر ص��ف، رائح��ة الس��ينما التط��اق، كريه��ة ج��دا، ع��دد 
املش��اهدين اليزي��د ع��ن عش��رين ش��خصا، كله��م رج��ال، ال توج��د 
أى ام��رأة أو فت��اة، وعل��ى الرغ��م م��ن أن الس��ينما كله��ا خالي��ة 
تقريب��ا، إال أن��ك ت��رى ش��خصاً مريب��اً يط��وف ط��وال الوق��ت 
ب��ن الكراس��ى يبح��ث ع��ن كرس��ى خ��ال، حرك��ة تنق��الت 
كل مخ��س دقائ��ق تقريب��ا، م��ن كان جيل��س جان��ب ش��خص 
ف��ى الكراس��ى اخللفي��ة يرتك��ه وجيل��س جبان��ب ش��خص آخ��ر 
ف��ى وس��ط الس��ينما وهك��ذا، ال أح��د يش��اهد األف��الم املعروض��ة.
قي��ادة جيل��س مكان��ه، وال أح��د يكلم��ه أو حي��اول التح��رش 
ب��ه - كم��ا توق��ع - فيح��دث نفس��ه قائ��اًل: أكي��د أش��رف بيتكل��م 

أى كالم، أو املوض��وع دا حص��ل مع��اه صدف��ة، م��رة وخ��الص.
انته��ى الفيل��م الثال��ث، توج��ه قي��ادة إىل احلم��ام، فوج��د 
ش��خصاً واقف��اً كأن��ه ح��ارس عل��ى احلم��ام، مينع��ه م��ن الدخ��ول 

قائ��اًل: اس��تنى ش��وية مل��ا خيلص��وا الل��ى ج��وه. 
دا السيما فاضية، وسع يابا. –
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)ي��رى قي��ادة اثن��ن م��ن الش��واذ يقوم��ان مبمارس��ة كامل��ة 
للجن��س كأنهم��ا رج��ل وام��رأة، يضط��رب و يرتع��ش م��ن ه��ول 
م��ارآه، فيج��رى خ��ارج احلم��ام وخ��ارج الس��ينما، وجي��رى ف��ى 
الش��ارع وه��و يتلف��ت ك��ى يتأك��د أن أح��داً مل ي��ره وه��و خي��رج 

م��ن ه��ذا امل��كان امللع��ون.
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ليزا

مل ي��ر )لي��زا( أم��ه أب��دا، فق��د قذفت��ه إىل ه��ذا الع��امل ث��م 
ذهب��ت، فكان��ت والدت��ه مف��رق ط��رق التقى في��ه املس��افران لدقائق 
مع��دودة ث��م انصرف��ا، كل ف��ى طريق��ه، ليلق��ى كل واح��د منهم��ا 
مص��ره ال��ذى ينتظ��ره، وينف��ذ م��ا أم��ر ب��ه وم��ا كت��ب علي��ه.

مل يره��ا إال ف��ى تل��ك الص��ورة املعلق��ة عل��ى حائ��ط غرف��ة 
الضي��وف، والت��ى طامل��ا كان وال��ده يعل��ق عليه��ا قائ��اًل: 

- كان��ت أم��ك س��ت احلس��ن واجلم��ال وأن��ا كن��ت عري��س 
من��رة واح��د، كل اجلم��ال الل��ى ف��ى الص��ورة ده عش��رة ف��ى املي��ة 
م��ن احلقيق��ة ألن املصورات��ى كان عل��ى ق��ده، ياس��الم ل��و الواح��د 
يق��در يص��ور نفس��ه، كان��ت الص��ورة دى تاخ��د جاي��زة أمج��ل 

ص��ورة لعريس��ن ف��ى الع��امل.
ش��عور باالش��تياق جيت��اح قل��ب )لي��زا( وعقل��ه، كأن��ه يري��د أن 
يق��ص عل��ى ام��ه قصت��ه م��ع )أم��ل(، ويطل��ب منه��ا أن ختطبه��ا 
ل��ه، ف )أم��ل( اجلميل��ة تش��به أم��ه إىل ح��د كب��ر، ويب��دو أن 
ه��ذا ه��و الس��بب اخلف��ى ال��ذى جيعل��ه حيم��ل كل ه��ذه املش��اعر 

الت��ى ه��ى أك��ر م��ن احل��ب ألم��ل.
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يط��وف )لي��زا( بنظ��ره ف��ى كل جوان��ب البي��ت اخل��اىل ويق��ف 
أم��ام وحدت��ه الت��ى ق��در ل��ه أن يعيش فيه��ا، وقدر ل��ه أن يتخلص 
منه��ا ب )أم��ل( الت��ى س��تمأ ه��ذا البي��ت حي��اة، »نعم س��أتزوج، 
وأجن��ب أطف��ااًل ميتل��ىء به��م كل رك��ن م��ن أركان ه��ذا البي��ت 
اخل��اىل، س��تصبح ىل عائل��ة ول��ن أعي��ش وحي��داً أب��داً بع��د الي��وم«.
عل��ى غ��ر عادت��ه، راح )لي��زا( يبح��ث ع��ن أغ��ان عاطفي��ة 
ف��ى الرادي��و، ف��كل ماي��ذاع ف��ى حمط��ات الرادي��و اليتناس��ب م��ع 

ماه��و في��ه م��ن رومانس��ية وش��وق وف��رح حبب��ه الولي��د.
قولوا له، قولوا له، قولوا له احلقيقة

قولوا له باحبه، باحبه من أول دقيقة
قولوا له باحبه
ومدوبنى حبه

فى حبوره الغريقة 
أبو عيون جريئة

ه��ى دى: قاهل��ا لي��زا عندم��ا وج��د أغني��ة عبداحللي��م وأخ��ذ 
يغن��ى:

 فات جانبى وعيونه حبايبى
 نسونى اللى عايشن جانبى 
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 بصيت له قوام حبيته
 وبفرحة عينيه ناديته 

تسلم ياحلم، واهلل ماحد قبلك وال بعدك.
ث��م يع��ود للغن��اء، وه��و يط��وف بالش��قة، وكأن��ه يري��د أن 
خيره��ا بأنه��ا س��تكون واح��ة للح��ب وعش��اً للس��عادة، وبعدم��ا 
كان��ت مق��راً لواح��د وحي��د، س��تكون واح��ة للح��ب والس��عادة م��ع 
عائلت��ه اجلدي��دة الت��ى س��تقضى عل��ى كل ه��ذا اهل��دوء وحتول��ه 
إىل ضوض��اء، وب��كاء أطف��ال، وروائ��ح أطعم��ة طازج��ة تنبع��ث كل 

ي��وم م��ن بي��ت في��ه حي��اة.
خ��رج )لي��زا( بصحب��ة ع��م )عب��د اهلل( و أش��رف وقي��ادة 
متوجه��ن إىل بي��ت الع��روس لق��راءة الفاحت��ة، ال��كل س��عيد، 
الفرح��ة مت��أ العي��ون، فال��كل حي��ب )أم��ل( الطيب��ة الت��ى 

تس��تحق رج��اًل ش��هماً مث��ل )لي��زا(.
كان��ت )أم��ل( ترتق��ب وص��ول )لي��زا(، وم��ا إن وص��ل حت��ى 
رقص��ت الفرح��ة ف��ى عينيه��ا، ومل تس��تطع أن تتحك��م ف��ى 

دموعه��ا، )لي��زا( يتق��دم حن��و الع��روس قائ��اًل: 
ألف مروك ياحبيبتى.  –
ربنا يبارك ىل فى عمرك، وخيليك ىّل ياحبيب عمرى. –

)ليزا( يقدم )دبلة( اخلطوبة ل)أمل( فتسأله: 

www.jadidpdf.com



127

ليه دبلتى أنا دهب ودبلتك فضة ؟! –
ان��ِت م��ش عارف��ة إن الده��ب ح��رام عل��ى الرجال��ة، أن��ا  –

عم��رى مالبس��ت حاج��ة ده��ب.
تتعج��ب )أم��ل( م��ن رد )لي��زا(، وتكتش��ف في��ه جانب��اً آخ��ر 

مل تك��ن تعرف��ه م��ن قب��ل.
انطلق أشرف قائاًل: ماتشغلوا أغنية حلوة نرقص عليها.

يق��وم قي��ادة وميس��ك بي��د العري��س ويرقص��ان مع��ًا، وتب��دو 
الس��عادة ف��ى عي��ون اجلمي��ع.

حت��ى )ص��الح( وال��د )أم��ل( ب��دت ف��ى عيني��ه فرح��ة جدي��دة 
مل تظه��ر ف��ى عيني��ه قب��ل الي��وم أب��داً وهو خياط��ب )لي��زا( قائاًل: 

أل��ف م��روك ي��ا ابن��ى، أن��ا ماعندي��ش أوالد صبي��ان، وان��ت  –
م��ن هن��ا وراي��ح هتبق��ى ابن��ى وج��وز بنت��ى.

لي��زا: ج��وز بنت��ك ؟! خ��الص ياعم��ى واحن��ا عن��د قول��ك، 
يبق��ى نكت��ب الكت��اب.

صالح: اخلميس اجلاى.
أمل:مستحيل يابابا، مش هاحلق أعمل حاجة.

ليزا منادياً على أشرف: هات ىل مأذون دى الوقت حااًل.
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دا  اجلن��ان  إي��ه  غام��رة(:  بس��عادة  تش��عر  )وه��ى  أم��ل 
! حبيب��ى؟ يا

لي��زا: اجلن��ان إن احن��ا نضي��ع دقيق��ة واح��دة واحن��ا بعي��د 
ع��ن بعضن��ا، ش��قتنا موج��ودة ومح��اِك اهلل يرمح��ه س��ايب لن��ا 
بي��ت مل��ك واس��تديو، وخ��ر ربن��ا كت��ر واحلم��د هلل وإن ش��اء اهلل 

ربن��ا يرزقن��ا ويوفقن��ا.
صالح: على بركة اهلل.

جي��رى أش��رف وقي��ادة ك��ى حيض��را امل��أذون ال��ذى س��يصدر 
فرمان��اً بالقض��اء عل��ى وح��دة )لي��زا( لأب��د، )لي��زا( ال��ذى ع��اش 

وحي��داً من��ذ كان طف��اًل ف��ى اخلامس��ة م��ن عم��ره حت��ى اآلن.
 يدخ��ل امل��أذون م��ن الب��اب فتعل��و الزغاري��د، و)أم��ل( تنظ��ر 
إىل )لي��زا( حب��ب وس��عادة وفخ��ر، وكأنه��ا تري��د أن تق��ول للعامل: 
ه��ذا الرج��ل حبيب��ى وزوج��ى، وأن��ا الوحي��دة ف��ى ه��ذا الع��امل 

الت��ى س��ترتبع عل��ى ع��رش ه��ذا القل��ب الكب��ر.
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احلصار

ق��وات األم��ن تعل��ن حال��ة الط��وارئ وحظ��ر التج��ول ف��ى 
إمباب��ة وضواحيه��ا، الق��وات اخلاص��ة حتاص��ر من��زل الش��يخ 
جاب��ر - قائ��د احلرك��ة االنفصالي��ة - وتقي��م حواج��ز وكمائ��ن 
ح��ول املس��اجد الك��رى ف��ى إمباب��ة، املدرع��ات مت��أ الش��وارع، 
والطائ��رات تغط��ى مس��اء إمباب��ة، أوام��ر االعتق��ال موقع��ة م��ن 
وزي��ر الداخلي��ة وحت��ت تص��رف أمن��اء الش��رطة وصغ��ار الضب��اط، 
كل ش��ئ إذن جاه��ز، قس��م إمباب��ة حت��ول إىل غرف��ة عملي��ات 
كب��رة، وزي��ر الداخلي��ة ومدي��ر األم��ن وكب��ار الضب��اط ف��ى غرف��ة 
العملي��ات، س��يارات اجلي��ب املصفح��ة جت��وب الش��وارع وتقب��ض 
عل��ى أى ش��خص يكس��ر حظ��ر التج��وال، مت القب��ض عل��ى مئ��ات 
الش��باب وذاق��وا كل أل��وان الع��ذاب ك��ى يدل��وا مبعلوم��ات تفي��د 
املباح��ث ف��ى القب��ض عل��ى )جاب��ر( و حس��ن اللذي��ن اختفي��ا 

وكأنهم��ا ذاب��ا ف��ى اهل��واء، ومل يعث��ر هلم��ا عل��ى أث��ر. 
حتول��ت إمباب��ة إىل منطق��ة ح��رب، اجلي��ش والش��رطة وحدهما 
ف��ى الش��وارع وكل الس��كان حمبوس��ون ف��ى منازهل��م م��ن السادس��ة 

مس��اًء إىل السادس��ة صباحا.
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كان )لي��زا( جالس��اً عل��ى القه��وة وحي��دًا، والس��اعة تقرتب من 
السادس��ة، احلظ��ر س��يبدأ بع��د قلي��ل، املعل��م )وزة( يري��د أن يغلق 
القه��وة قب��ل بداي��ة احلظ��ر، لك��ن )لي��زا( م��ازال جالس��اً ينتظ��ر 
وص��ول )أش��رف وقي��ادة( اللذي��ن اختفي��ا من��ذ ف��رض احلص��ار.

هات شاى يامحادة. –
هو دا وقته؟ عاوزين نروح قبل احلظر. –

قاهلا )محادة( بصوت منخفض كأنه حيدث نفسه.
م��ش تق��وم ت��روح ياابن��ى، دول بيقبض��وا عل��ى كل الش��باب  –

م��ن غ��ر س��بب .
قاهلا وزة ل )ليزا( ناصحاً.

خلي��ك ف��ى حال��ك، وإن كان عل��ى القه��وة أن��ا س��ايبها ل��ك  –
خمض��رة.

معلش يا )ليزا( والنبى ماتزعلش. –
ت��رك )لي��زا( القه��وة متجه��اً إىل ناصي��ة س��ور الصنايع، حيدث 
نفس��ه وه��و ميش��ى: يات��رى العي��ال دول راح��وا ف��ن؟! يكون��ش 
اتقب��ض عليه��م؟ ال مس��تحيل، دول بيقبض��وا عل��ى الش��يوخ 
اخلارج��ن م��ن اجلوام��ع والش��باب الل��ى ماس��كن املصاح��ف 
والبس��ن جاللي��ب بيض��ا، ال.. ال، دول ش��كلهم مش��ال الش��مال، 

وم��ش ممك��ن يتقب��ض عليه��م م��ع املش��ايخ.
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خ��رج لي��زا م��ن س��ور الصناي��ع ودخ��ل ش��ارع ترع��ة الس��واحل 
فاس��توقفه أم��ن ش��رطة: بطاقت��ك.

أنا )ليزا( وطول عمرى بأقف هنا. –
البطاقة ياروح أمك. –

قاهلا أمن الشرطة وهو يضرب )ليزا( على وجهه.
ليزا يصرخ: انت بتضربنى أنا؟! أنا اتضرب بالقلم؟!

واضربك باجلزمة كمان.  –
قاهل��ا أم��ن الش��رطة وه��و يض��رب )لي��زا(، وف��ى حلظ��ات كان 
كل جن��ود الش��رطة ق��د جتمع��وا وأخ��ذوا يضرب��ون )لي��زا(، ث��م 
محل��وه وألق��وا ب��ه ف��ى الش��احنة الكب��رة م��ع باق��ى املعتقل��ن، 
ظ��ل )لي��زا( ين��زف ودم��اؤه تغط��ى مالحم��ه وه��و يت��أمل بعدم��ا 
والش��احنة مكتظ��ة  الض��رب،  م��ن  قدم��اه ووجه��ه  تورم��ت 

بالش��باب وكله��م بنف��س حالت��ه إال قلي��ال منه��م.
أحد املعتقلن يسأل ليزا: ما تعرفش هيودونا فن؟

أن��ا م��ش ع��ارف، ولغاي��ة دى لوق��ت م��ش مص��دق الل��ى  –
بيحص��ل.

تدخ��ل معتق��ل آخ��ر: م��دام العربي��ة ماش��ية ف��ى اجت��اه الدق��ى 
يبق��ى احن��ا راحي��ن مق��ر أم��ن الدول��ة ف��ى )جاب��ر ب��ن حي��ان(، 
هيكش��فوا علينا هناك، وإن ش��اء اهلل نروح... أنا ماعملتش حاجة.
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لي��زا: ان��ت فرح��ان إنهم هيودونا ورا الش��مس، أم��ن الدولة ؟!
طبع��ا، دول ل��و ودون��ا قس��م إمباب��ة هنتعل��ق ونتنف��خ ومن��وت  –

ويدفنون��ا م��ن غ��ر ماح��د ي��درى بين��ا، والل��ى هيس��تحمل 
جواب��ات االعتق��ال جاه��زة.

ومل��ا ن��روح أم��ن الدول��ة هيعمل��وا لن��ا ش��اى يعن��ى ؟! ك��دا  –
ضايع��ن وك��دا ضايع��ن. 

أم��ن الدول��ة عاوزي��ن املطلوب��ن عنده��م، أن��ا ىّل واح��د ظاب��ط  –
قريب��ى فهمن��ى احلكاي��ة دى، ق��ال ىل إنه��م بيقبض��وا عل��ى 
الن��اس األول، وبع��د ك��دا بيعمل��وا عنه��م حتري��ات، وإذا 
ثب��ت إنه��م م��ش مطلوب��ن بيخل��وا س��بيلهم، وإذا كان��وا 
مطلوب��ن، بيح��رروا حماض��ر وهمي��ة ب��أن التحري��ات أثبت��ت 
إنه��م إرهابي��ن، و يص��در ق��رار بالضب��ط واإلحض��ار، ويت��م 
بع��د ك��دا القب��ض عليه��م بنج��اح، وبك��دا تبق��ى صورته��م 
حل��وة ق��دام الكب��ار، لك��ن ل��و قال��وا عل��ى ح��د إن��ه مت��ورط 
ف��ى جرمي��ة مت��س أم��ن الدول��ة وماق��دروش يقبض��وا علي��ه 

بيبق��ى موقفه��م صع��ب ج��داً.
يعن��ى إي��ه يقبض��وا عل��ى الن��اس األول ؟! لي��ه هم��ا بهاي��م  –

م��ش بن��ى آدم��ن ؟!
طبعا مش بنى آدمن . –
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عق��ب معتق��ل آخ��ر: ال، بن��ى آدم��ن، وربن��ا ينتق��م م��ن 
الظامل��ن إن ش��اء اهلل.

ظل��ت الش��احنة تس��ر حت��ى وصل��ت )جاب��ر ب��ن حي��ان(، 
ن��زل الضاب��ط ومع��ه أم��ن الش��رطة ال��ذى أقب��ل عل��ى ضاب��ط أم��ن 
الدول��ة قائ��اًل: مس��اء اخل��ر ي��ا افن��دم مع��اى متاني��ة وعش��رين 

م��ن العناص��ر التخريبي��ة. 
مس��اء الن��ور ياحض��رة الظاب��ط، ماعندي��ش أى م��كان أق��در  –

اس��تلم في��ه معتقل��ن ج��داد، كومبلي��ت، )وه��و يضح��ك( 
ارج��ع بيه��م عل��ى قس��م إمباب��ة.

صع��د الضاب��ط إىل الش��احنة ووج��ه األم��ر للس��ائق ب��أن يتج��ه 
لقس��م إمباب��ة، وم��ا إن مس��ع املعتقل��ون حت��ى صاح��وا:

ح��رام عليك��م، احن��ا ماعملن��اش حاج��ة، هيودون��ا املفرم��ة، 
أش��هد أن ال إل��ه إال اهلل وأن حمم��داً رس��ول اهلل.

ظ��ل )لي��زا( صامت��ًا، يس��مع وي��رى ويراق��ب ماحي��دث، وكأنه 
س��قط م��ن ف��وق أعل��ى نقط��ة ف��ى الك��ون ف��ى حب��ر الدهش��ة، 
العس��اكر يفتح��ون الب��اب اخللف��ى للقس��م، ضاب��ط احلراس��ة 
يفت��ح ب��اب الش��احنة، جن��ود األم��ن املرك��زى يس��تعدون حلف��ل 
االس��تقبال، مي��ر املعتقل��ون ف��ى مم��ر ضي��ق ب��ن اجلن��ود عل��ى 
الصف��ن، فيب��دأ اجلن��ود ف��ى ض��رب املعتقل��ن بغ��ل، ال��كل 

يأخ��ذ نصيب��ه م��ن الضرب��ات بالش��وم واهل��راوات.
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)لي��زا( حي��اول أن يداف��ع عن نفس��ه، اجلن��ود يعت��رون مافعله 
إهان��ة هل��م فينهال��ون علي��ه ضربا تارك��ن باق��ى املعتقلن.

ألق��ى املعتقل��ون ف��ى زنزان��ة واح��دة ضيق��ة، حوائطه��ا وأرضها 
م��ن اخلرس��انة املس��لحة، وال توج��د فيه��ا تهوي��ة مناس��بة، )ليزا( 
ملقى على األرض ينزف من أنفه وفمه، ومالبس��ه ملطخة بالدماء.

ألف سالمة ياصاحبى، ألف سالمة يا أخوى  –
مسعها ليزا فالتفت فى اجتاه الصوت. 

أنا أشرف سعد. –
لي��زا حي��اول أن يفت��ح عيني��ه املتورمت��ن ل��رى أش��رف قائاًل: 

وفن قيادة ؟ –
مع��اى طبع��ا، ه��روح ف��ن ؟ امشعن��ى ان��ت الل��ى اف��رتوا  –

علي��ك ك��دا ياصاحب��ى، أن��ا مافي��ش ح��د ملس��نى. 
أمال من اللى اتضرب على قفاه واحنا داخلن ؟ –

يرد أشرف وهو جيز على أسنانه غيظا: 
ض��رب احلكوم��ة م��ش عي��ب ياغش��يم، ه��و الل��ى يق��اوح  –

معاه��م )ينظ��ر للي��زا( يس��لم م��ن أذاه��م، ب��الش ت��رد عليهم يا 
)لي��زا(، سايس��هم عش��ان خيرجون��ا م��ن هنا، أن��ا عرفت إنهم 
بيعتقل��وا الس��نية، وأى ح��د بيصل��ى ف��ى جام��ع الصحاب��ة أو 
الفرق��ان، أو يع��رف الش��يخ )جاب��ر(، لك��ن الل��ى زين��ا ب��روح 
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بيت��ه، إن ش��اء اهلل خن��رج م��ن املصيب��ة دى عل��ى خ��ر.
يدخل أحد اجلنود وهو ينادى: أشرف سعد.

أفندم ياباشا. –
تعاىل يا أشرف حضرة الظابط عاوزك . –

خي��رج أش��رف م��ع العس��كرى، يصع��د الس��لم ليص��ل إىل ال��دور 
الثان��ى - مق��ر أم��ن الدول��ة ف��ى قس��م إمباب��ة - يدخ��ل الغرف��ة 
فيج��د ع��دداً كب��راً م��ن الضب��اط والعس��اكر ينتظرون��ه، وآث��ار 
دم��اء عل��ى األرض، وسالس��ل حديدي��ة معلق��ة ف��ى س��قف الغرف��ة 
مع��دة لتعلي��ق املتهم��ن، الرع��ب يس��يطر عل��ى أش��رف، يري��د 
أن يبك��ى، لكن��ه خائ��ف أن يغض��ب ب��كاؤه الضب��اط أو يتكل��م 

فيزعجه��م كالم��ه.
إيه حكايتك يا أشرف؟  –

قاهلا أحدهم وهو ينهر أشرف.
جييب��ه أش��رف وش��فتاه ترتعش��ان: واهلل ياباش��اوات أن��ا آخ��ر 
واح��د ف��ى الدني��ا، ينف��ع ييج��ى هن��ا، أن��ا عم��رى ماصلي��ت، وال 

أع��رف األل��ف م��ن ك��وز ال��درة، حت��ى الفاحت��ة م��ش حافظه��ا.
احنا عارفن يا أشرف ... انت زى الفل. –
احلمد هلل. –
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عاوزين��ك تس��اعدنا ي��ا أش��رف ف��ى مج��ع املعلوم��ات ع��ن  –
العي��ال دول، الل��ى كل هدفه��م إنه��م يدم��روا البل��د.

يب��دأ أش��رف ف��ى حمادث��ة نفس��ه: عاوزن��ى أبق��ى مرش��د ؟! 
ومال��ه ؟! ب��س أخ��رج م��ن هن��ا. 

ث��م يرف��ع صوت��ه: كلن��ا ف��دا البل��د ياباش��اوات ب��س ع��اوز 
أع��رف إي��ه املطل��وب بالظب��ط. 

معلومات. –
عن من ؟ –
أن��ا هاس��يبك ت��روح، لك��ن الزم تفت��ح عيني��ك كوي��س،  –

وتبلغن��ى ب��كل صغ��رة وكب��رة ع��ن العي��ال دول.
السنية ياباشا؟! أنا كدا فهمت ... أروح بقى ؟ –
روح. –

وما إن وصل أش��رف إىل الباب حتى وقف وتس��مر فى مكانه .
فيه حاجة؟ –
معاي��ا اتن��ن زمايل��ى زي��ى بالظب��ط، ماهلم��ش ف��ى الط��ور وال  –

ف��ى الطح��ن، وممك��ن يش��تغلوا معاي��ا ف��ى مج��ع املعلومات .
ليزا وقيادة؟ –

أشرف: حضرتك عارفهم؟!
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طبع��ا عارفه��م كوي��س، هم��ا كم��ان هروح��وا، احن��ا بنحاف��ظ  –
عل��ى البل��د، وم��ا بنظلم��ش ح��د.

واحنا مالنا، بلدكم وانتوا حرين فيها. –
)متتم أشرف حمدثاً نفسه(

ف��ى ه��ذا الوق��ت كان قي��ادة حي��اول تطه��ر ج��راح )لي��زا( 
املنتش��رة ف��ى وجه��ه، وأح��د الش��باب امللتح��ن يعط��ى قي��ادة 

مندي��اًل قائ��اًل: 
اغس��ل وش��ه بش��وية مي��ة، عل��ى فك��رة كلها جروح س��طحية،  –

بس��يطة إن ش��اء اهلل، علين��ا أن نتحم��ل ظل��م الطغ��اة مرض��اة 
لوج��ه اهلل، وإع��الء لكلمته.

قيادة: خد ياعم املنديل بتاعك، ماتوديناش فى داهية.
لي��زا: ش��كرا ياموالن��ا، أل��ف ش��كر، معل��ش )أمح��د( بيح��ب 

يضح��ك.
امللتحى: شفاك اهلل وعافاك يا أخ ليزا.

ليزا: واسم الكريم إيه؟
خالد. –
فرص��ة س��عيدة ياش��يخ خال��د، هم��ا اجلماع��ة دول بيعمل��وا  –

معاك��م ك��دا لي��ه؟!
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دا ابتالء من ربنا. –
يعنى إيه؟ –
امتح��ان، ربن��ا بيمتح��ن عب��اده املؤمن��ن، عش��ان يع��رف  –

م��ن الل��ى إميان��ه حقيق��ى وم��ن الل��ى إميان��ه مزي��ف.
طب وهو ربنا مش عارف كل حاجة أصاًل؟! –
طبعا عارف كل شئ، ومقدر كل شئ. –
يعنى ربنا هو اللى بيخلينا نعمل كل اللى احنا بنعمله؟  –
أيوة يا )ليزا(، ربنا قادر على منعنا من أى فعل. –
يعن��ى احن��ا جمري��ن عل��ى تنفي��ذ املكت��وب علين��ا غصب��اً  –

عنن��ا، ومالن��اش أى دور، وربن��ا ه��و الل��ى بيتحك��م ف��ى 
تصرفاتن��ا.

صحيح. –
ط��ب لي��ه بيحاس��بنا عل��ى حاج��ات ه��و الل��ى كاتبه��ا  –

علين��ا؟!
ب��ص ي��ا )لي��زا(، ربن��ا رحي��م بعب��اده، ومابيظلمش ح��د، قوم  –

واتوض��ا وصل��ى معان��ا، وربنا هيفك ضيقتنا مجيعا، ماتش��غلش 
نفس��ك بأم��ور غيبية، أهم حاجة تصل��ى وتدعو الناس للصالة.
الش��يخ خال��د يط��وف باملعتقل��ن، ص��الة املغ��رب، ص��الة 
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املغ��رب. كل املعتقل��ن يصل��ون خل��ف الش��يخ خال��د، وف��ور 
انته��اء الص��الة يق��ف خال��د قائ��اًل: 

الص��الة ي��ا إخوت��ى أه��م عالق��ة ب��ن العب��د ورب��ه، وعلين��ا  –
مجيع��ا أن نصل��ى، وندع��و كل م��ن حولن��ا ألداء الص��الة ف��ى 

موعده��ا، وال تش��غلوا أنفس��كم ب��أى ش��ئ آخ��ر.
معتق��ل س��لفى: إزاى ي��ا أخ خال��د نهت��م بالص��الة فق��ط ون��رتك 

الفس��اد والظل��م، فريض��ة اجله��اد ه��ى األوىل ف��ى ه��ذا الزم��ان.
خالد: أخى الكريم، ما امسك ؟

)أب��و إس��حاق(، أن��ا ع��ارف ي��ا أخ خال��د إن��ك م��ن مجاع��ة  –
التبلي��غ والدع��وة، ربن��ا يهديك��م.

اللهم اجعلنا من املهتدين.  –
ه��ذه اجلماع��ة أت��ت بب��دع كث��رة، وقائم��ة ف��ى أساس��ها  –

عل��ى بدع��ة اخل��روج ف��ى س��بيل اهلل .
بدع��ة أي��ه ي��ا )أب��و إس��حاق(، أول م��ن خ��رج ف��ى س��بيل  –

اهلل ه��و رس��ولنا احلبي��ب صل��ى اهلل علي��ه وس��لم وأصحاب��ة 
األب��رار األطه��ار.

حتدي��د أي��ام اخل��روج بثالث��ة أي��ام ف��ى الش��هر وأربع��ن  –
يوم��ا ف��ى الس��نة بدع��ة، وأن يك��ون اخل��روج ه��و األس��اس 
واألص��ل ال��ذى يبن��ى علي��ه اجلماع��ة بدع��ة، وبعدي��ن ي��ا 
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أخ خال��د إزاى تق��ارن ب��ن أصحاب��ك اجله��الء، ومعظمه��م 
الميلك��ون م��ن العل��م الش��رعى ش��يئًا، ب��ل وفيه��م م��ن اليق��رأ 
وال يكت��ب، وب��ن أصح��اب النب��ى صل��ى اهلل علي��ه وس��لم، 
العلم��اء الذي��ن كان��وا ينش��رون الدي��ن مب��ا علمه��م وأدبه��م ب��ه 

الرس��ول صل��ى اهلل علي��ه وس��لم.
ف��ى ه��ذا الزم��ن ي��ا أخ��ى احلبي��ب ت��رك الن��اس املس��اجد  –

وهجروه��ا، ويكفين��ا أن نرجعه��م إليه��ا ب��أى وس��يلة، وه��ذا 
ف��ى ح��د ذات��ه عم��ل يرض��ى اهلل ورس��وله.

الب��دع ال ترض��ى اهلل ورس��وله ي��ا أخ خال��د، ال ب��د م��ن اتب��اع  –
صحي��ح الس��نة، النج��اة كل النج��اة ف��ى اتب��اع س��نة النب��ى 
ولي��س اتب��اع الب��دع، عليك��م أن تنهل��وا م��ن حب��ور العل��م 
الصحي��ح، وال تس��ندوا أم��ر الدع��وة إال للعلم��اء فق��ط، أن��ا 
عندم��ا أذه��ب إىل املس��جد وأعط��ى درس��اً ف��ى التفس��ر أال 
يك��ون ذل��ك خروج��ا ف��ى س��بيل اهلل؟!، عليك��م بالعل��م أواًل 

والبع��د ع��ن الب��دع واخلراف��ات.
خرافات ؟! –
نع��م خراف��ات ي��ا أخ خال��د، أال تع��رف أن أتب��اع مجاعتك��م  –

ف��ى اهلن��د يدع��ون أن الرس��ول صل��ى اهلل علي��ه وس��لم م��ازال 
حي��ًا، وأن��ه يظه��ر للن��اس ف��ى األس��واق واملقاه��ى، ويدعوه��م 
للص��الة ف��ى املس��اجد، أليس��ت ه��ذه خراف��ة ؟! واخل��روج 
أربع��ن يوم��اً ف��ى الس��نة، وثالث��ة أي��ام ف��ى الش��هر، ألي��س 
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حتدي��د ه��ذه امل��دد بدع��ة م��ا أن��زل اهلل به��ا م��ن س��لطان؟! 
 يدخل العسكرى مناديًا: 

أمحد قيادة و حممد ليزا.  –
خر ياباشا ؟ –
هرتوحوا . –
احلمد هلل، ياترى انِت عاملة إيه دى الوقت يا أمل ؟ –

وصل )ليزا( إىل بيته، أمل تفتح الباب لزوجها قائلة: 
كن��ت ف��ن ياحبيب��ى ؟ )وه��ى تبك��ى( دا أن��ا دورت علي��ك  –

ف��ى كل حت��ة، ف��ى قس��م إمباب��ة قال��وا ىل مافي��ش حد باالس��م 
دا، وف��ى أم��ن الدول��ة نف��س ال��رد، ومل��ا أك��دوا ىل إن أن��ت 
م��ش موج��ود عنده��م، ب��دأت أدور ف��ى املستش��فيات كله��ا، 

بق��اىل أرب��ع أي��ام بال��ف عل��ى رجل��ى.
حيتضنها )ليزا( فى مزيج من احلنان واألسى: 

ماعليهش رحيتى من املعتقل.  –
مس��ك وعن��ر ياحبيب��ى وال يهم��ك، يعن��ى ان��ت كن��ت  –

عنده��م؟! حس��بى اهلل ونع��م الوكي��ل، أم��ال الل��ى عم��ال 
حيل��ف إن ان��ت م��ش موج��ود.

فن؟ –
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ف��ى قس��م إمباب��ة، أم��ن ش��رطة خ��د مخس��ن جني��ه وج��اب  –
ىل دف��رت في��ه أس��امى كل املقب��وض عليه��م، والل��ى ف��ى 
احلج��ز، وق��ال ىل واهلل ه��ى دى كل األس��امى، وم��دام امس��ه 
م��ش مكت��وب يبق��ى دورى علي��ه ف��ى حت��ة تاني��ة، مابق��اش 
قدام��ى غ��ر املستش��فيات، تعب��ت ق��وى ي��ا )لي��زا( )وه��ى 

تبك��ى(.
عمر الشقى بقى. –

ح��اال هاحض��ر ل��ك العش��ا، تالقي��ك مي��ت م��ن اجل��وع 
ياحبيب��ى ) قالته��ا أم��ل وه��ى مس��رعة ف��ى اجت��اه املطب��خ ( 

عقب��ال ماتاخ��د مح��ام يك��ون األكل جاه��ز.
دخ��ل )لي��زا( وأخ��ذ محام��اً س��اخناً ث��م جل��س عل��ى الس��رير، 

ماه��ى إال حلظ��ات حت��ى غ��رق ف��ى حب��ر الن��وم العمي��ق.
حاولت )أمل( أن توقظه قائلة: 

كل لقمة صغرة، ونام براحتك. –
لك��ن هيه��ات، م��رارة الرحل��ة وتع��ب األي��ام الصعب��ة ح��ال 

عل��ى )لي��زا( فن��ام كأن��ه مغش��ى علي��ه.
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الشيخ خالد

ح��ن أنه��ى دراس��ته ف��ى كلي��ة اآلداب، حمت��اًل الرتتي��ب 
األول عل��ى الدفع��ة كعادت��ه، كان��ت صدمت��ه األوىل، فق��د رفض��ت 
إدارة اجلامع��ة تعيين��ه معي��دا، رغ��م أن قس��م التاري��خ ف��ى 

اجلامع��ة مل ي��ر طالب��اً مبث��ل ه��ذا التف��وق واإلخ��الص.
مل حيص��ل خال��د عل��ى حق��ه ف��ى التعي��ن، بينم��ا أخ��ذ 
الوظيف��ة اب��ن أح��د أس��اتذة اجلامع��ة ينتم��ى للح��زب احلاك��م. 
ل��دواٍع  رف��ض  بأن��ه  أخ��روه  عندم��ا  خال��د  يغض��ب  مل 
أمني��ة، وقاب��ل نصيح��ة رئي��س القس��م - ب��أن حيل��ق حليت��ه 
ويتق��دم بطل��ب م��رة أخ��رى - بالرف��ض، وص��ر واحتس��ب، 
وقب��ل أن يك��ون مدرس��اً للتاري��خ مبدرس��ة الس��ادات اإلعدادي��ة 
بالصحفي��ن، م��رددًا: »ق��در اهلل وم��ا ش��اء فع��ل... أكي��د ربن��ا 
ل��ه حكم��ة وعاوزن��ى أكم��ل رس��التى، املدرس��ة قريب��ة م��ن بيت��ى 
ف��ى إمباب��ة، وقريب��ة م��ن مس��جد أن��س، وم��ن الش��يخ )إبراهي��م 
ع��زت(، احلم��دهلل ال��ذى اخت��ار ىل أن اك��ون م��ع م��ن أح��ب.
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ب��دأ خال��د ف��ى نش��ر مب��ادئ التبلي��غ والدع��وة ف��ى املدرس��ة، 
وب��دأ بتعلي��م األوالد أهمي��ة اح��رتام العلم��اء، وتقبي��ل أيديه��م، 
فانعك��س ه��ذا عل��ى س��لوك الطلب��ة ف��ى اح��رتام املدرس��ن مم��ا 
جع��ل اجلمي��ع، خاص��ة إدارة املدرس��ة، حتب��ه وتق��دره، وب��دأ 
زم��الؤه الذي��ن يش��عرون بتأث��ره اإلجياب��ى عل��ى التالمي��ذ يضعونه 
ف��ى منزل��ة كب��رة، وص��اروا يس��ألونه ف��ى كل ش��ئ خي��ص دينه��م 

ودنياه��م، وه��و ال يتأخ��ر أب��دا.
أصب��ح مس��جد املدرس��ة واملكتب��ة مركزي��ن هام��ن للتبلي��غ 
والدع��وة ف��ى املدرس��ة، وزاد النش��اط ف��ى أول إج��ازة دراس��ية، 
حي��ث مسح��ت إدارة املدرس��ة باس��تقبال ش��باب املنطق��ة، ط��الب 

املدرس��ة الراغب��ن ف��ى حف��ظ الق��رآن الكري��م .
الش��يخ خال��د ي��رى أن الظ��روف الت��ى مت��ر بها مص��ر هى نفس 
الظ��روف الت��ى م��رت به��ا اهلن��د وقام��ت مجاع��ة التبلي��غ والدعوة 
ملواجهته��ا والتص��دى هل��ا، فالن��اس هج��رت املس��اجد وعم��رت 
املقاه��ى واملاله��ى، ووج��ب عل��ى عب��اد اهلل امللتزم��ن بعبادت��ه أن 
يذكروه��م وحيرضوه��م عل��ى الع��ودة إىل تعم��ر املس��اجد، فمش��كلة 
مص��ر ه��ى البع��د ع��ن طاع��ة اهلل، وع��دم إقام��ة ش��عائر دين��ه 
احلني��ف، فل��و صل��ى الن��اس ف��ى مجاع��ة، وحفظ��وا ماتيس��ر 
م��ن الق��رآن، وش��غلوا أوق��ات فراغه��م بدع��وة أن��اس آخري��ن 
لت��م القض��اء عل��ى الفس��اد، ولصل��ح أم��ر العب��اد، وه��ذا اليق��ن 
ق��د اكتس��به م��ن ت��ردده عل��ى معلم��ه الش��يخ )إبراهي��م ع��زت(، 
وم��ن اخل��روج ف��ى س��بيل اهلل م��ع مجاع��ة التبلي��غ والدع��وة.

www.jadidpdf.com



145

كل ش��ئ كان عل��ى ماي��رام، حت��ى ظه��رت مش��كلة الش��يخ 
)جاب��ر( ال��ذى خس��رت الدع��وة كل ش��ئ بس��ببها، أغلق��ت 
املس��اجد ونف��ى الش��يخ )إبراهي��م(، وح��ددت إقام��ة الش��يخ 
عبداملنع��م، وحس��ب اجلمي��ع عل��ى احلرك��ة اإلس��المية، وكأنه��ا 
ش��ئ واح��د، ال��كل ل��ه ش��كل واح��د، وه��و )جاب��ر( ال��ذى يري��د 

إح��داث الفوض��ى والفتن��ة وتقس��يم الوط��ن.
مل يب��ق م��ن التبلي��غ والدع��وة إال القلي��ل، فمنه��م م��ن أمس��ك 
علي��ه لس��انه والت��زم بيت��ه، ومنه��م م��ن أخ��ذ بفت��وى تبي��ح ل��ه 
حل��ق حليت��ه، ومنه��م م��ن أبق��ى عليه��ا، والش��باب خياف��ون 
م��ن ارت��داء اجللب��اب األبي��ض، أو حت��ى الص��الة ف��ى املس��اجد 

الكب��رة خش��ية القب��ض عليه��م.
لي��س أم��ام خال��د إال أن يب��دأ م��ن جدي��د هن��ا ف��ى مدرس��ة 
الس��ادات اإلعدادي��ة، يرب��ى األبن��اء عل��ى النظ��ام، كل جمموع��ة 
م��ن أربع��ة ط��الب هل��ا أم��ر، يدخل��ون الفص��ول ب��ن احلص��ص، 
ويدع��ون الط��الب للص��الة، وكل املدرس��ن واإلدارة تب��ارك ه��ذا 
النش��اط ال��ذى يعل��م األوالد أن طاع��ة امل��درس والناظ��ر واحرتامه��م 
م��ن صمي��م طاع��ة اهلل، والب��د م��ن اس��تغالل كل دقيقة ف��ى الصالة 
والدع��وة حت��ى تك��ون املدرس��ة كلها لي��س فيها تارك ص��الة واحد.
خال��د ف��ى منزل��ه ف��ى ش��ارع الس��د الع��اىل - أعل��ى مس��جد 
الصحاب��ة ال��ذى مت اغالق��ه - حي��دث نفس��ه: »إن ش��اء اهلل 
الطلب��ة دول مل��ا يك��روا هيبق��وا ق��وة للجماع��ة وبداي��ة جدي��دة، 
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ان��ت هتك��دب عل��ى نفس��ك، لي��ه م��ش ع��اوز تع��رتف إن كل 
ش��ئ راح، وان��ت قاع��د هن��ا إي��دك عل��ى خ��دك«. ينتف��ض خال��د 

قائ��ال: أس��تغفر اهلل العظي��م.
ق��ام خال��د وتوض��أ، وصل��ى ص��الة اس��تخارة طالب��اً م��ن اهلل أن 
يرش��ده، ه��ل يب��دأ م��ن جدي��د، وي��رتك كل منج��زات اجلماع��ة، 
أم حي��اول إنق��اذ اجلماع��ة م��ن الته��م الباطل��ة، ويعيده��ا للحي��اة 

م��رة أخ��رى بكوادره��ا املنتش��رة ف��ى مجي��ع رب��وع مص��ر؟
م��ا إن ف��رغ خال��د م��ن صالت��ه حت��ى احتل��ت ص��ورة )لي��زا( 
فك��ره، وتذك��ر دع��وة الرس��ول عندم��ا تعرض��ت الدع��وة ملراح��ل 
الضع��ف األوىل، الله��م أع��ز اإلس��الم بأح��د العمري��ن، نع��م ه��ذا 
الش��اب الطي��ب النش��أة )لي��زا(، ش��جاع وق��وى وقي��ادى، نع��م 
)لي��زا(، الله��م أع��ز الدع��وة ب )لي��زا(، نع��م س��يكون )لي��زا( 
مكس��باً كب��راً للجماع��ة، وس��يلتف الن��اس حول��ه وح��ول اجلماعة 
م��رة أخ��رى، ه��و حاف��ظ للق��رآن وصوت��ه مجيل،وش��خصيته 

قوي��ة، نع��م س��أتصل ب��ه ك��ى جنم��ع مع��اً ش��تات اجلماع��ة.
ذه��ب خال��د لس��ور الصناي��ع، وس��أل ع��ن )لي��زا( فأجاب��ه 

)مح��ادة(:
ع��م )لي��زا( بقال��ه كت��ر م��ا ج��اش القه��وة، اتفض��ل ياش��يخ  –

وان��ا ه��اروح ان��ده ل��ه.
ذهب )محادة( بالفعل إىل بيت )ليزا( ودق جرس الباب: 
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مس��اء اخل��ر ي��ا أبل��ة )أم��ل(، والنب��ى ختل��ى ع��م )لي��زا(  –
يكل��م ن��اس عاوزين��ه عل��ى القه��وة. 

ناس من؟ حكومة؟ –
ال ال، دا واح��د ش��يخ وش��ه من��ور - الله��م صل��ى عل��ى النب��ى  –

- ورحيت��ه حلوة.
دقيقة واحدة. –

ذهب )ليزا( ملقابلة الشيخ خالد:
أهاًل ياموالنا احنا زارنا النبى. –
عاوزك تشرفنى فى بيتى، أنا عازمك على الغدا. –
دا واجب علينا احنا.  –

وسار معه وهو فخور.
جل��س خال��د و)لي��زا( ح��ول الطع��ام، وأكال مع��اً ث��م ق��ال 

خال��د: 
أن��ا بامح��د ربن��ا إن��ه عرفن��ى علي��ك ي��ا )لي��زا(، واهلل أن��ا  –

باحب��ك ف��ى اهلل، وع��ارف إن ربن��ا هينص��ر بي��ك الدع��وة.
لي��زا ف��ى عجب ودهش��ة مما يس��مع: دع��وة إيه ياش��يخ خالد؟

الدعوة إىل اهلل  –
قاهلا خالد وهو يتفحص وجه )ليزا( لرى رد فعله.
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أنا ؟! أنا أصغر بكتر من اللى حضرتك بتقوله. –
م��ش ان��ت قل��ت ىل إن وال��دك اهلل يرمح��ه كان ع��اوزك تبق��ى  –

داعي��ة كب��ر، وعالم��ة، تعل��م الن��اس، ويبق��ى عن��دك طلب��ة 
عل��م حوالي��ك ف��ى كل م��كان .

أي��وة، فع��ال ب��س ال��كالم دا م��ن عش��رين س��نة، وحفظ��ت  –
فع��ال ت��الت أج��زاء، ولك��ن وف��اة أب��وَى غ��رت مس��ار حياتى 

كله��ا، وانته��ى كل ش��ئ.
أل، مافي��ش حاج��ة انته��ت، الدع��وة حمتاج��ة ل��كل واح��د  –

منن��ا، ل��و تع��رف الش��يخ )إبراهي��م( تع��ب ق��د إي��ه، ل��و 
تع��رف الش��يخ )عبداملنع��م( ضح��ى ق��د إي��ه، وغره��م آالف.

إي��ه الل��ى ان��ت بتقول��ه دا ياش��يخ خال��د، دع��وة إي��ه الل��ى  –
حمتاج��ة ىل.

التبليغ والدعوة، جلمع شتات الدعاة. –
هو احنا قد احلكومة. –
التبلي��غ والدع��وة غ��ر الش��يخ )جاب��ر( والل��ى عمل��ه، احن��ا  –

كن��ا ومازلن��ا رافض��ن كل الل��ى عمل��ه )جاب��ر( ألن��ه ض��د 
مصلح��ة اإلس��الم وأض��ر مبص��احل املس��لمن، وعرضه��م لفتن��ة 

كب��رة.
يعنى مش عاوزين حتكموا البلد؟ –
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ال، ال، مالن��اش دع��وة بالسياس��ة، حيكم��وا هم��ا زى م��ا هم��ا  –
عاوزين.

أمال إيه ؟ –
الش��يخ الكاندهل��وى مل��ا لق��ى الن��اس ف��ى اهلن��د هج��رت  –

املس��اجد وترك��ت ش��عائر اهلل أل��ف ه��ذا الكت��اب. 
قاهلا خالد وهو يعطى )ليزا( كتاب )حياة الصحابة(.

فيه إيه الكتاب دا ؟ –
أنا كل يوم هاقرا لك فيه، وهندرسه سوا. –
يعنى احنا مش ضد احلكومة ؟ –
أي��وة، كل الل��ى احن��ا عاوزين��ه إن الن��اس ت��رتك املعاص��ى،  –

وت��ؤدى الفرائ��ض، خاص��ة الص��الة ف��ى مجاع��ة، ه��و دا 
يزع��ل احلكوم��ة ف��ى حاج��ة؟

طبع��ا مايزعل��ش، بالعك��س دا يقل��ل اجلرمي��ة ويس��اعد  –
احلكوم��ة.

وأم��ن الدولة كانوا فاهم��ن، وعارفن احلقيقة دى، وبيتعاملوا  –
معان��ا معامل��ة طيب��ة ج��دا، لك��ن )جاب��ر( والفتن��ة الل��ى 
عمله��ا، حس��بى اهلل ونع��م الوكي��ل، خاله��م قفلوا مس��اجدنا، 
وحرم��وا طالبن��ا م��ن حف��ظ الق��ران واخل��روج ف��ى س��بيل اهلل.

امشعنى أنا بالذات اللى اختارتنى ياشيخ خالد؟! –
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ربن��ا ه��و الل��ى اخت��ارك، معظ��م الش��باب ف��ى منطقتن��ا خاف��وا  –
وبع��دوا، وان��ت بال��ذات م��ع أنك كنت م��ش مننا كن��ت دامياً 
بتداف��ع عنن��ا وتق��ول دول بت��وع ربن��ا، إزاى تعاملوه��م ك��دا؟

قلب��ى كان بيتقط��ع مل��ا باش��وف ش��يخ أو ع��امل يته��ان أو  –
يته��زأ م��ن األوب��اش.

م��ا ش��اء اهلل، قلب��ك س��ليم، ونش��أت نش��أة رباني��ة، اهلل  –
يرح��م وال��دك ه��و الل��ى أع��دك للمهم��ة دى، وان��ت عن��دك 

مخ��س س��نن، فاك��ر؟
طبعا فاكر. –
ب��س أه��م وصي��ة أمتن��ى إن��ك تعمله��ا إن��ك تق��را وتفه��م  –

الكت��اب دا كوي��س ج��دا )ميس��ك ف��ى ي��ده كت��اب حي��اة 
الصحاب��ة(، هنق��راه س��وا، وندرس��ه دراس��ة وافي��ة، عش��ان 

تع��رف أن��ت م��ن، وراي��ح ف��ن وع��اوز إي��ه.
أمس��ك لي��زا بالكت��اب وق��ال: يعن��ى مص��ر دى الوق��ت بق��ى 
حاهل��ا زى ح��ال اهلن��د، الن��اس س��ابوا الدي��ن والص��الة واملطلوب 

إنه��م يرجع��وا للجوام��ع ويصل��وا ف��ى مجاع��ة.
بالظبط كدا. –
ال فيه سياسة وال حكم وال عنف. –
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مت��ام ك��دا، ب��ص ي��ا )لي��زا(، كل إنس��ان ف��ى الدني��ا ل��ه دور،  –
ودا دورك الل��ى ربن��ا اخت��ارك ل��ه، عش��ان ك��دا الزم تذاك��ر 
الكت��اب كوي��س ج��دا، وان��ا كل ي��وم هاس��تناك هن��ا نصل��ى 

العص��ر ونب��دأ حل��د م��ا ننته��ى م��ن دراس��ة الكت��اب.
اس��تمر )لي��زا( ف��ى ال��رتدد عل��ى الش��يخ خال��د ال��ذى درس 
مع��ه كت��اب حي��اة الصحاب��ة، واس��تمرا مع��اً حت��ى انته��ى م��ن 
الثالث��ة أج��زاء ف��ى ع��ام واح��د، وكان حيف��ظ الق��رآن م��ع متابع��ة 
ال��دروس، حت��ى انته��ى م��ن حفظ��ه أيض��ا فى مثانية عش��ر ش��هراً 
بالتجوي��د واألح��كام والت��الوة، ث��م تق��دم )لي��زا( لني��ل اإلج��ازة 
ف��ى حف��ظ الق��ران والق��راءات وناهل��ا باقت��دار م��ن ش��يخ جلي��ل 
مش��هود ل��ه بالتدقي��ق وبأن��ه اليعط��ى اإلج��ازة إال م��ن يس��تحقها .
ث��م كان��ت اللحظ��ة املش��هودة الت��ى مجع��ت ب��ن خال��د 

و)لي��زا( ليق��ول خال��د مهنئ��ًا:
مروك ياشيخ حممد. –
ليزا.  –
ياش��يخ )حمم��د لي��زا(، أن��ا أبايع��ك أم��را جلماع��ة التبلي��غ  –

والدع��وة ف��ى إمباب��ة، املهم��ة ش��اقة، وأن��ت جدي��ر به��ا، 
ب��ارك اهلل في��ك، دى الوق��ت الزم تع��رف إن حل��م وال��دك 

احتق��ق، وأملن��ا في��ك كب��ر .
على بركة اهلل. –
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الطريق

أم��ل مت��أ الش��قة حي��اة، تع��د الطع��ام لزوجه��ا احلبي��ب 
ال��ذى طامل��ا حلم��ت بقرب��ه، روائ��ح الطع��ام تعل��ن للج��ران أن 
لي��زا مل يع��د وحي��دًا، ق��د أصب��ح ل��ه بي��ت وزوج��ة، عائل��ة تدف��ع 

عن��ه طوف��ان الوح��دة ال��ذى محل��ه عش��رين عام��اً.
الرادي��و عل��ى إذاع��ة الق��ران الكري��م، الش��يخ يرت��ل بص��وت 
مجي��ل، أم��ل مازال��ت ف��ى املطب��خ، وم��ن هن��اك يأت��ى صوته��ا: 

اهلل يا )ليزا( دا املنشاوى، علِّيه شوية.
ليزا ال يرد، أمل خترج للصالة: 

اهلل أكر، اهلل أكر، ماشاء اهلل هو انت ياحبيبى؟! –
ليزا: صدق اهلل العظيم.

صوتك مجيل، عمرى مامسعت صوت أمجل منه. –
احلمدهلل . –
امت��ى وف��ن ؟! وليه ماحكيتليش؟ أول ما ش��فتك بتفتح مكتبة  –

باب��ا حمم��ود وتاخ��د منه��ا املصحف حس��يت براحة وس��عادة.
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عش��ان ان��ِت طيب��ة، وأصل��ك طي��ب، بص��ى ياس��تى وأن��ا  –
صغ��ر كن��ت حاف��ظ ت��الت أج��زاء م��ن الق��رآن )ع��م وتب��ارك 
وق��د مس��ع(، حف��ظ وت��الوة وأح��كام، وكن��ت باطل��ع ف��ى 

اإلذاع��ة ف��ى برنام��ج الف��وز العظي��م .
قال��ت أم��ل وه��ى تنظ��ر ل��ه ب��ود، والدهش��ة مت��أ وجهه��ا 

والس��عادة ترق��ص ف��ى عينيه��ا: 
واهلل أن��ا كن��ت متأك��دة إن��ك إنس��ان عظي��م، وفي��ك حاج��ة  –

هلل، عش��ان ك��دا صاحب��ت الش��يخ خال��د وب��رتوح تقع��د مع��اه 
بالس��اعات.

ربن��ا بع��ت ىل الش��يخ خال��د ف��ى الوق��ت املناس��ب، دى إرادة  –
ربن��ا واحن��ا مالن��اش أى دور فيه��ا.

ونعم باهلل . –
باب��ا كان جاي��ب ىل ش��يوخ م��ن وان��ا عن��دى أرب��ع س��نن  –

عش��ان أحف��ظ الق��رآن وأبق��ى داعي��ة، وكان دامي��ا بيحل��م 
إن��ى معاي��ا ك��ور م��ن ن��ور باوزعه��ا عل��ى الن��اس، ففس��ر 
احلل��م دا بأن��ى هاك��ون ع��امل، وعم��ل املس��تحيل عش��ان 

حيق��ق احلل��م دا، لك��ن م��ات وأن��ا ف��ى أول الطري��ق .
بس أسسك على الصح والضمر والدين. –
وبع��د عش��رين س��نة قابل��ت الش��يخ خال��د، وكمل��ت املس��رة،  –

ان��ِت عارف��ه احن��ا بنعم��ل إي��ه عن��د الش��يخ خال��د كل ي��وم؟
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ان��ت ع��ارف أن��ا عم��رى ماس��ألتك ان��ت راي��ح ف��ن أو بتعم��ل  –
إي��ه عش��ان عارف��ة ان��ك بتضايق.

باحفظ القرآن وباذاكر فى كتاب )حياة الصحابة(. –
ما شاء اهلل . –
م��ش ق��ادر أفه��م إي��ه الل��ى بيحص��ل ف��ى حيات��ى، ولي��ه  –

باعم��ل كل دا م��ن غ��ر م��ا اك��ون ع��اوز أعمل��ه، ودامي��اً 
بابق��ى ندم��ان عل��ى كل حاج��ة غل��ط عملته��ا ف��ى حيات��ى، 
أن��ا م��ش راض��ى ع��ن كل حاج��ة عملته��ا ف��ى حيات��ى قب��ل 

م��ا أع��رف طري��ق احل��ق.
سألته أمل فى دالل: مش راضى عن كل حاجة؟!

انِت قدم النور، دخلِت حياتى وكل شئ اتغر. –
ب��س أن��ا ع��اوزه أفه��م إي��ه الل��ى حص��ل، وإي��ه التغي��ر  –

املفاج��ئ دا؟
الش��يخ خال��د، ق��در يطل��ع اخل��ر الل��ى موج��ود جواي��ا، مل��ا  –

كن��ا ف��ى احلج��ز دار بين��ا كالم غري��ب ق��وى 
)ثم يبدأ فى قص ما حدث له مع الشيخ خالد(

لي��زا: أال ق��ل ىل ي��ا موالن��ا لي��ه ربن��ا بيخلين��ا نعم��ل الش��ر 
م��ع إنن��ا بنح��ب اخل��ر؟!

خالد: استغفر ربك يا أخ )حممد(.
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قل ىل يا )ليزا(. –
اس��تغفر رب��ك ي��ا )لي��زا(، مع��اك مصح��ف ؟، أق��ول ل��ك  –

خ��د املصح��ف دا وتع��اىل نق��را وندع��ى ربن��ا يف��ك كربن��ا، م��ا 
تقلق��ش أن��ا ع��ارف إن��ك أول م��رة هتق��را، أقول��ك اق��را وراي��ا.

لي��ه بتق��ول ك��دا ؟! دا ان��ا حاف��ظ ت��الت أج��زاء، قص��دى  –
كن��ت حاف��ظ م��ن وأن��ا عن��دى مخ��س س��نن.

ماشاء اهلل، طب مسعنى. –
يق��رأ )لي��زا( الق��رآن بص��وت ع��ذب، لدرج��ة أن م��ن يغم��ض 
عيني��ه يش��عر بأن��ه أم��ام صوت الش��يخ »حمم��د صديق املنش��اوى«، 
فيب��دأ كل املعتقل��ن ف��ى االلتف��اف ح��ول )لي��زا( ليس��معوا ه��ذا 
الص��وت املالئك��ى، حت��ى إذا م��ا انته��ى م��ن الت��الوة احتضن��ه 

الش��يخ خال��د قائ��اًل: م��ا ش��اء اهلل م��ا ش��اء اهلل .
فرح )ليزا( بإعجاب املعتقلن به. 

س��أل )لي��زا( )الش��يخ خال��د(: يعن��ى أن��ا ممكن حيات��ى تتغر؟
ه��ى اتغ��رت فع��اًل يالي��زا، ربن��ا جاب��ك هن��ا عش��ان تب��دأ  –

حي��اة جدي��دة.
إزاى؟! –
ان��ت حاس��س إن��ك مه��م وكب��ر، والكب��ر الزم يعم��ل  –

حاج��ات كب��رة، عش��ان ك��دا كن��ت بتس��تعمل قوت��ك ف��ى 
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محاي��ة جران��ك وأصحاب��ك، ب��س في��ه حاج��ة أك��ر م��ن 
ك��دا تق��در تعمله��ا.

إيه هى؟ –
إن��ك حتفَّ��ظ أوالد املس��لمن الق��رآن وتعلمه��م وتدربه��م إزاى  –

يبق��ى صوته��م مجي��ل زي��ك.
واللى فات ؟ –
ل��و ان��ت ف��ى جلن��ة االمتح��ان واكتش��فت ان��ك بق��ى ل��ك  –

س��اعة بتح��ل غل��ط، حت��ل ص��ح الس��اعتن الباقي��ن وال 
تس��يب الورق��ة بالغل��ط الل��ى فيه��ا؟

أحل صح طبعا. –
التوب��ة جَتُ��بُّ ماقبله��ا والتائ��ب م��ن الذن��ب كم��ن ال ذنب له. –

يب��دأ )لي��زا( ف��ى الب��كاء وخال��د يطمئن��ه: مح��دا هلل عل��ى 
الس��المة ي��ا )لي��زا(.

يفي��ق )لي��زا( م��ن رحلت��ه م��ع الذكري��ات القريب��ة عل��ى قبل��ة 
م��ن زوجت��ه )أم��ل( الت��ى تضم��ه قائل��ة: 

النه��ار دا أس��عد ي��وم ف��ى حيات��ى، واهلل دى ش��غالنة حل��وة  –
ق��وى ياحبيب��ى، وأن��ا ط��ول عم��رى باق��ول أن��ا هاجت��وز 
م��درس، أن��ا هاجي��ب ل��ك أوالد اجل��ران كله��م، وم��ش 
هندق��ق م��ع ح��د، كل واح��د عل��ى ق��ده، حت��ى ل��و م��ن 
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غ��ر فل��وس، وأن��ا هاك��ون أول تلمي��ذة، حفظن��ى وعلمن��ى 
ياحبيب��ى، نفس��ى أتعل��م كل ش��ئ من��ك، ي��ا أمج��ل هدي��ة 

م��ن ربن��ا، باحب��ك ياش��يخ )حمم��د(.
)ليزا(. –

وينخرطان معاً فى حالة من الضحك اجلميل.
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األمري

رأى خال��د ف��ى )حمم��د لي��زا( أم��اًل جدي��داً ميك��ن ب��ه مل 
ش��تات مجاع��ة التبلي��غ والدع��وة وإحياؤه��ا م��ن جدي��د، بينم��ا 
ي��رى )لي��زا( أن��ه أصغ��ر م��ن ه��ذه املهم��ة العظيم��ة، ولك��ن ش��يئاً 
م��ا داخل��ه جيعل��ه س��عيداً وفخ��وراً بنفس��ه، فالش��يخ خال��د ل��ه 

نظ��رة وم��ن املؤك��د أن اختي��اره ف��ى حمل��ه.
ب��دأ الش��يخ خال��د يكث��ف م��ن اجتماعات��ه م��ع )لي��زا( ف��ى 

منزل��ه ال��ذى حت��ول إىل واح��ة ن��ور وق��رآن وعل��م.
الزم نستفيد من أخطاء اآلخرين.  –

قاهلا خالد لليزا وكأنه يعده للقيادة.
إزاى ؟ –
الل��ى عمل��ه )جاب��ر( وأصحاب��ه م��ش جه��اد ي��ا )لي��زا( وال  –

يرض��ى ربن��ا، دى فتن��ة ضرب��ت الدع��وة ف��ى مقت��ل، وأذت 
الدع��اة الرباني��ن الل��ى عمره��م م��ا اهتم��وا بالسياس��ة.

الناس كانوا عاوزين يطبقوا شرع ربنا. –
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ش��رع ربن��ا هيتطب��ق مل��ا ش��عائر الدي��ن تتطب��ق، وكل الن��اس  –
تبق��ى حريص��ة عل��ى الص��الة مجاع��ة ف��ى املس��اجد.

يعن��ى احن��ا نقع��د نصلى ونس��يب احل��كام يعتقلوا املش��ايخ ؟! –
كل الل��ى حص��ل دا م��ن آث��ار الفتن��ة الل��ى عمله��ا جاب��ر  –

والل��ى مع��اه، عل��ى فك��رة أن��ا مسع��ت الش��يخ )إبراهي��م 
ع��زت( بودن��ى وه��و بيق��ول: الله��م ارح��م اإلس��الم واملس��لمن 

م��ن جاب��ر وأعوان��ه، وكان يدع��و هل��م باهلداي��ة.
يعن��ى احن��ا مل��ا حنف��ظ الق��رآن، هم��ا هيبطل��وا يعذب��وا الن��اس  –

ف��ى املعتق��الت، الزم ننتق��م منه��م وناخ��د ح��ق املظلومن اللى 
بيتعذب��وا وبيموت��وا كل ي��وم م��ن غ��ر ماح��د حي��س بيه��م.

بن��اء الدول��ة اإلس��المية الزم يك��ون عل��ى أس��اس ق��وى،  –
واألس��اس دا ه��و بن��اء الف��رد املس��لم بن��اًء صحيح��ًا، وه��و 
دا دورنا،احن��ا عاوزي��ن حنف��ظ الق��رآن، وحنفظ��ه ألوالدن��ا، 
ونقي��م ش��عائر اهلل، نصل��ى ومنك��ن الن��اس م��ن الص��الة ف��ى 
كل املس��اجد، ونطم��ن األم��ن عش��ان يفتح��وا لن��ا املس��اجد 
الل��ى قفلوه��ا، ونش��رح هل��م فكرن��ا، الزم يفهم��وا م��ن تان��ى 
إن احن��ا غ��ر التاني��ن الل��ى عاوزي��ن الس��لطة وبيس��عوا 
للحك��م، احن��ا عاوزينه��م هم��ا حيكم��وا زى ماه��م عايزي��ن، 

ب��س يس��يبونا نعب��د ربن��ا ونصل��ى ونعم��ر مس��اجد اهلل.
يعنى احنا مش ضد احلكومة؟ –
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أي��وه وندع��و هل��ا باهلداية، وض��د كل مافعله جاب��ر وأصحابه.  –
هما ليه بيقبضوا على الناس دى كلها؟! –
أغل��ب بت��وع األمن ُجهلة،وم��ش عارفن وال قادرين يفرقوا بينا  –

وب��ن غرنا،وإخوانن��ا ضرونا باللى عمل��وه،واهلل يا )ليزا( لوال 
)جاب��ر( وحركت��ه الغبي��ة خلرج��ت الن��اس ف��ى ش��وارع مص��ر 
كله��ا ف��ى ث��ورة عارمة تطال��ب بإقامة ش��رع اهلل،أداء الش��عائر 
الت��ى أم��ر به��ا اهلل ه��و الطري��ق الوحي��د لتطبي��ق ش��ريعة اهلل.

أنا مش فاهم حاجة . –
املهم إنك تكون عاوز ترضى ربك. –
طبع��ا، أن��ا بدأت فعال، وعندى ت��الت أوالد باحفظهم القرآن. –
وان��ا هابع��ت زوجت��ى )عائش��ة( تس��اعد زوجت��ك ف��ى االتصال  –

بالس��يدات والبن��ات الل��ى عاوزي��ن يعرف��وا دينه��م وحيفظ��وا 
الق��رآن، وهنب��دأ ف��وراً ب��دروس احلج��اب .

ليزا: على بركة اهلل.
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أمن الدولة

اختب��أت الفرح��ة وراء )البش��ل( املنتش��رة ف��ى وج��ه أش��رف، 
ف��ال تب��دو علي��ه الس��عادة، م��ع أن��ه ق��د ول��د ت��واً م��ن جدي��د، 
فالداخ��ل إىل معتق��الت أم��ن الدول��ة مفق��ود، واخل��ارج منه��ا 

مول��ود.
»احلمدهلل«. –

قاهلا أشرف حمدثاً نفسه.
ب��س يات��رى أن��ا هاق��در أق��وم باملهم��ة دى، أجي��ب هل��م  –

املعلوم��ات املطلوب��ة دى من��ن ؟! وإزاى، خ��الص ي��ا أش��رف 
هتش��تغل مرش��د معف��ن زى العي��ال الس��كة الل��ى كن��ت 
بترتي��ق عليه��م، ماكنت��ش أتص��ور أب��دا إن دا ممك��ن حيص��ل 
ف��ى ي��وم م��ن األي��ام، ومرش��د مل��ن ؟ للعمي��د )س��يف( بت��اع 
أم��ن الدول��ة، إذا قص��رت م��ش هرمحن��ى، وإذا أخلص��ت 
اجلماع��ات الس��لفية م��ش هرتمحن��ى، وأكي��د هينتقم��وا منى، 
كل واح��د هارش��د عن��ه ويدخ��ل الس��جن بس��ببى هيك��ون 
في��ه ت��ار بين��ى وبين��ه، وحيات��ى كله��ا هتبق��ى مرهون��ة بي��وم 
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مايع��رف إن أن��ا الل��ى أرش��دت عن��ه، ب��س أن��ا أق��در أعم��ل 
إي��ه يعن��ى ؟! ه��و أن��ا أق��در أرف��ض وال أفت��ح بق��ى ؟! ه��و 
أن��ا كن��ت متعش��م إن��ى أش��وف األس��فلت تان��ى، املش��كلة 
دى الوق��ت إن��ى فع��ال م��ش ع��ارف أق��وم باملهم��ة دى، 
طبع��ا م��ش هاع��رف، إزاى أع��رف أرش��د ع��ن ن��اس أن��ا م��ا 
أعرفهم��ش، وم��ش ممك��ن نتع��رف أص��ال، ماينفع��ش نبق��ى 
أصح��اب أو حت��ى مع��ارف، ان��ا ممك��ن أرش��د ع��ن تاج��ر 
خم��درات أش��رتى من��ه وأس��لمه، أو تاج��ر س��الح أو حرام��ى 
ج��اى ىل مبس��روقات أصرفه��ا ل��ه أو نص��اب أو م��زور قاع��د 
عل��ى القه��وة بيكل��م زب��ون، ممك��ن أمسع��ه وأبل��غ عن��ه، لك��ن 
الش��يوخ )ورف��ع صوت��ه بع��د أن كان حي��دث نفس��ه س��را( أن��ا 
أجيبه��م من��ن ؟ ش��يوخ ط��ب ه��و أن��ا وش ش��يوخ برض��ه ي��ا 
)س��يف( بي��ه؟ أجيبه��م من��ن ؟ وأعرفه��م إزاى؟! وأخليه��م 
ازاى يثق��وا ف��ّى ويتكلم��وا قدام��ى، م��ش ع��ارف أعم��ل إي��ه، 
ك��دا يبق��ى أن��ا وقع��ت م��ع العمي��د )س��يف(، أكي��د هيفك��ر 
إن��ى م��ش ع��اوز أتع��اون، وهيحطن��ى ف��ى دماغ��ه ويضيعنى .
انتق��ل أش��رف س��عد و)أمح��د قي��ادة( إىل س��كن جدي��د بع��د 
زواج لي��زا، غرف��ة وصال��ة ف��ى س��طوح من��زل بش��ارع الق��دس ف��ى 
عم��ارة الب��واب أرش��دهما إليه��ا )مح��ادة( القهوج��ى ال��ذى رف��ض 

أن يأخ��ذ مسس��رة.
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ع��اد الصديق��ان س��رتهما األوىل، فق��د كان��ا يعيش��ا مبفردهم��ا 
قب��ل أن يتعرف��ا عل��ى )لي��زا(، ويس��كنا مع��ه ف��ى منزل��ه، و)لي��زا( 
ق��د ت��زوج، لي��س ه��ذا فق��ط، ولكنهم��ا ش��عرا ب��أن )لي��زا( مل يع��د 
يش��بهما أب��دًا، وم��ن غ��ر املعق��ول أن تس��تمر صداقته��م ألن��ه 

أصب��ح إنس��اناً جدي��داً.
تساءل أشرف سعد حمدثاً )أمحد قيادة( : 

انت مصدق موضوع )ليزا( دا؟ –
التدين واملشيخة ؟! أه طبعا مصدقه. –
فج��أة ك��دا، ب��دون مقدم��ات؟ إزاى يعن��ى واح��د متصي��ت  –

وش��قى وم��اىل الدني��ا يس��يب كل دا ويقع��د م��ع العواجي��ز ف��ى 
اجلوام��ع ط��ول النه��ار؟

إي��ه الل��ى ان��ت بتقول��ه دا ؟! ان��ت ش��يطان ؟! الراج��ل ربن��ا  –
ه��داه، ورزق��ه بواح��دة كان وش��ها حل��و علي��ه، ج��ت وجابت 
اهلداي��ة معاه��ا، وخل��ى بال��ك ان��ت عم��رك مافهم��ت )ليزا(، 
)لي��زا( في��ه حاج��ة هلل م��ن س��اعة ماعرفت��ه وه��و بيح��ب 
املش��ايخ دول، ومابيس��محش حل��د يهينهم، وعم��رى مامسعته 
م��رة بيس��ب الدي��ن زي��ك عل��ى الفاض��ى وعل��ى امللي��ان.

دا فيل��م كب��ر ومص��احل خم��ك الصغ��ر عم��ره مايوصله��ا،  –
العمي��د )س��يف( فهمن��ى كل حاج��ة .

من )سيف( ده ؟ –
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دا عميد فى أمن الدولة واحنا بنشتغل معاه دى الوقت. –
احنا يعنى إيه ؟! أنت ومن ؟! –
أن��ا وان��ت هنجم��ع املعلوم��ات، ونكس��به عش��ان يس��اعدنا  –

ف��ى كل حاج��ة، ونبق��ى رجالت��ه، أم��ال ان��ت فاك��ر احن��ا 
طلعن��ا م��ن املعتق��ل إزاى؟؟!

ان��ت الل��ى م��ش فاه��م حاج��ة، دا ع��اوزك ترش��د ع��ن  –
)لي��زا(، ع��اوزك تبي��ع صاحب��ك ي��ا مفت��ح.

ياابن��ى )لي��زا( بيعم��ل مصلح��ة كب��رة، ي��ا يقس��م معان��ا، ي��ا  –
عل��ى وعل��ى أعدائ��ى.

مصلحة إيه بس اللى انت بتقول عليها ؟! –
)س��يف( بي��ه فهمن��ى ورس��انى عل��ى ال��دور كل��ه، في��ه دول  –

ع��اوزة خت��رب البل��د وبتبع��ت فل��وس متلتل��ة، دوالرات ي��اد، 
للجماع��ات علش��ان خيرب��وا البل��د ويقض��وا عليه��ا.

والبالد دى بتستفيد إيه ؟ –
ياعبي��ط احل��رب بتتكل��ف فل��وس كت��ر ق��وى، طي��ارات  –

ودباب��ات وصواري��خ وقناب��ل، ون��اس م��ن عنده��م حيارب��وا 
وميوت��وا، لك��ن ك��دا بيوصل��وا لغرضه��م بأق��ل التكالي��ف.

ياسالم !، أشرف سعد بيتكلم فى السياسة! –
انت معايا وال أل ؟ –
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)أمح��د قي��ادة( م��ش ممك��ن يغ��در باصحاب��ه الل��ى كل معاه��م  –
عي��ش ومل��ح.

نظر أشرف إليه مهدداً : قصدك إيه؟
طبع��ا مع��اك ياصاحب��ى، ب��س الزم توعدن��ى إن احن��ا مالن��اش  –

دع��وة ب)لي��زا(، دا أخونا ياج��دع، الزم تفهم إن أنا لو قبلت 
أغ��در بلي��زا ممك��ن أقبل أغدر بيك ألن ان��ت و)ليزا( اخواتى .
س��كت أش��رف س��عد وه��ز راس��ه وكأن��ه اقتن��ع مب��ا قال��ه 

قي��ادة، ث��م ق��ال: 
عموم��ا احن��ا هنقاب��ل )لي��زا(، ونع��رف ميت��ه، ميك��ن نش��تغل  –

مع��اه ف��ى املصلح��ة الدولي��ة الل��ى ه��و فيه��ا دى وط��ظ ف��ى 
العمي��د )س��يف(.

وبالفع��ل اجت��ه أش��رف وقي��ادة إىل من��زل )لي��زا(، رن أش��رف 
اجل��رس، ففتح��ت )أم��ل( الب��اب قائل��ة : 

أهال وسهال . –
ش��عر أش��رف وقي��ادة ب��أن البي��ت ق��د تغ��ر، وأن )أم��ل( 
تغ��رت، وكأنهم��ا يأتي��ان إىل ه��ذا امل��كان ألول م��رة، ب��ل ش��عرا 
بأنهم��ا إضاف��ة ش��اذة لش��قة يس��كنها عب��اد مؤمن��ون، فه��ذا ه��و 
ص��وت حمم��د صدي��ق املنش��اوى جيلج��ل بالق��رآن، وه��ذه ه��ى 

رائح��ة املس��ك تف��وح م��ن كل م��كان.
أقبل ليزا مرحبا:
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أهال يارجالة )وهو يقبل أشرف وقيادة. –
أشرف: محدهلل على السالمة ياصاحبى . –
قيادة: كفارة ياموالنا . –
ليزا: احلمدهلل، قدر اهلل وما شاء فعل . –

أخ��ذ قي��ادة و أش��رف ينظ��ران لبعضهم��ا ف��ى دهش��ة، لق��د 
تغ��ر أس��لوب )لي��زا( ف��ى ال��كالم، وص��ار حديث��ه مث��ل حدي��ث 

املش��ايخ، لق��د أصب��ح وجه��ه مضيئ��اً والبس��مة ال تفارق��ه.
أشرف: كنت عاوزك فى كلمتن ياشيخ. –

قال )ليزا( وهو يدخل بهما غرفة الضيوف : 
اتفضلوا. –
أش��رف: طبع��ا ان��ت ع��ارف إن أن��ا الل��ى طلعتك��م م��ن  –

. املصيب��ة دى 
أل��ف ش��كر ياحبيب��ى، ج��زاك اهلل خ��را، ط��ول عم��رك  –

ش��هم.
احن��ا م��ن س��اعة احلبس��ة الس��ودا دى وحالتن��ا زى الزف��ت  –

والزم تش��غلنا مع��اك.
تشتغلوا معايا؟! مش فاهم... تشتغلوا معايا فى إيه؟ –

فى املصلحة.
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مصلحة أيه ؟ –
التمويل األجنبى والدوالرات. –
أنا مش فاهم حاجة، ال حول وال قوة إال باهلل . –
ان��ت طلع��ت طي��ب ياصاحب��ى، الن��اس دول بيش��تغلوك،  –

دول عصاب��ات دولي��ة عاوزي��ن يدم��روا مص��ر، وبيدفع��وا 
فل��وس كت��ر ق��وى، ش��كلك ك��دا بتش��تغل جمان��ا، والن��اس 

الل��ى مع��اك هم��ا الل��ى بياخ��دوا الفل��وس كله��ا.
ضحك ليزا ساخراً مما يسمع : من فهمك الكالم ده ؟!

أشرف: ناس كبار قوى فى البلد.
لي��زا: ياراج��ل ياطي��ب، تش��ربوا إي��ه ؟ أجي��ب ش��اى وال  –

نتغ��دى األول؟
أشرف: انت بترتيق علينا ياموالنا وال إيه؟ –
قي��ادة : ال ي��ا أش��رف )لي��زا( مايقصدش، وانت ع��ارف )ليزا(  –

ط��ول عم��ره حقان��ى، ل��و في��ه مصلح��ة عم��ره ماخيب��ى علينا.
ليزا: فعال فيه مصلحة كبرة، أكر من الفلوس. –
قيادة: إيه هى ؟ –
ليزا: أنا لقيت دورى احلقيقى اللى الزم أعيش عشانه. –
أش��رف س��اخرًا: إي��ه الفيل��م األبي��ض واس��ود الل��ى وقعتن��ا  –
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في��ه دا ياع��م الش��يخ؟!
ليزا: الدعوة إىل اهلل ورسوله.  –

به��ت أش��رف م��ن الكلم��ات الواضح��ة واللهج��ة الواثق��ة الت��ى 
يتكل��م به��ا )لي��زا( فصم��ت فج��أة.

تس��اءل قي��ادة بانبه��ار: هتس��افر بره تنش��ر اإلس��الم ي��ا )ليزا(؟
ليزا : دى مرحلة تانية، لكن احنا دى الوقت فى املرحلة األوىل. –

تدخل أشرف فى احلوار جمددًا: 
وإيه هى املرحلة األوىل ياموالنا ؟ –

لي��زا: دع��وة املس��لمن الل��ى حولين��ا للص��الة والع��ودة إىل 
بي��وت اهلل وحف��ظ الق��رآن الكري��م.
نادى أشرف على قيادة قائال : 

ي��ال بين��ا ي��ا قي��ادة .... )لي��زا( باي��ن علي��ه خم��ه اتلح��س  –
وات��دروش .

ليزا وهو يضحك : ربنا يهديك يا أشرف .
قيادة : خلى بالك من نفسك ياليزا . –

خرج )أمحد قيادة و)أشرف سعد( وتركا )ليزا( .
أشرف : سالم ياموالنا.
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بعد أن خرجا من عند )ليزا( قال قيادة: 
ماتيجى نشرب الشاى على قهوة )وزة(. –

فب��ادره أش��رف: ان��ت مالح��ظ إن )أم��ل( م��ا عملتش ش��اى وال 
أى حاج��ة، وال حت��ى قال��ت اتفضل��وا، وس��ابتنا ودخل��ت ج��وه.

ان��ت ع��اوز تعم��ل موض��وع وخ��الص، ماه��ى قال��ت اتفضل��وا  –
أول م��ا دخلن��ا، ب��س ه��ى بق��ت متدين��ة، واحن��ا نعت��ر 

أغ��راب عنه��ا.
ازاى دى مرات صاحبنا وأخونا؟! –
عندك حق طبعا، بس السنية عندهم كدا. –

نادى أش��رف على )محادة( القهوجى : هات لنا اتنن ش��اى.
حاضر  –

قاهلا )محادة( وهو يتجه داخل القهوة.
ذه��ب مح��ادة إىل املعل��م )وزة( س��ائاًل: ه��و م��ش الش��يخ 
)لي��زا( ربن��ا ه��داه خ��الص؟! أم��ال العي��ال الش��مال دول جاي��ن 

ل��ه تان��ى لي��ه ؟!
خليك فى حالك . –
الش��يخ )حمم��د لي��زا( بق��ى حاج��ة تاني��ة خال��ص، ل��و  –

مسعت��ه وه��و بيصل��ى بين��ا العش��ا امب��ارح م��ش هتص��دق، 
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صوت��ه مجي��ل ق��وى ف��ى الق��رآن يامعل��م .
ربنا يهديه وحيميه من البعدة . –

أحضر محادة الشاى ل أشرف وقيادة : 
اتفضلوا الشاى ياباشاوات. –

بادره قيادة:
تشكر ياذوق. –

بع��د أن انص��رف )مح��ادة( س��أل أش��رف صاحب��ه قي��ادة ف��ى 
ح��رة حقيقي��ة:

م��ش ق��ادر أفه��م التغي��ر ده كل��ه حص��ل إزاى، م��ن الش��مال  –
لليم��ن م��رة واح��دة، م��ش داخ��ل دماغ��ى املوض��وع دا.

أصلك عمرك مافهمت )ليزا( . –
يعنى انت فاهما يا أبو العريف ؟ –
عم��رك ش��فت )لي��زا( بيش��تم، وال بيض��رب راج��ل كب��ر، أو  –

م��د إي��ده عل��ى واح��دة س��ت، أو س��ب الدي��ن، أو اف��رتى 
عل��ى ح��د ضعي��ف، )لي��زا( دا بيفكرن��ى بالفت��وات بت��وع 
زم��ان، ماش��اء اهلل ربن��ا مديل��ه ق��وة ماش��فتهاش عل��ى ش��اب 
ف��ى مص��ر، وعم��ره م��ا اس��تخدمها ف��ى أذي��ة الن��اس، أو 
البلطج��ة عليه��م، )لي��زا( كب��ر وبيح��ب دامي��ا يك��ون كب��ر، 
ومل��ا بق��ى م��ع املش��ايخ برض��ه عمل��وه الكب��ر، ومسع��ت إنه��م 
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عمل��وه أم��ر مجاع��ة التبلي��غ والدع��وة ف��ى إمباب��ة.
جت��ددت ح��رة أش��رف وزادت أكث��ر فصم��ت وكأن��ه يبح��ث 

ع��ن رد، بينم��ا أكم��ل قي��ادة:
بصراح��ة ان��ا ل��و ف��ى قوت��ه، وح��ب الن��اس كله��ا ل��ه، كن��ت  –

بقي��ت مل��ك م��ش أم��ر ب��س.
يعنى هو كان شيخ ومتخفى وعامل نفسه بطل وفتوة ؟! –
)لي��زا( فع��اًل بط��ل، وكان بي��دور عل��ى نفس��ه، وم��ش الق��ى  –

الطري��ق، فاك��ر مل��ا جبن��ا الب��ت والء ف��ى الش��قة ورف��ض، 
وصم��م إن��ه يطرده��ا م��ن البي��ت، وق��ال البي��ت دا حم��رتم 
وماحيصل��ش في��ه النجاس��ة دى، ومارضي��ش يدخلن��ا البي��ت 
إال مل��ا عاهدن��اه إن الل��ى حص��ل دا م��ش هيتك��رر تان��ى أب��دا؟

أي��وة س��اعتها ان��ت قل��ت دا باي��ن علي��ه مال��وش ف��ى احلريم،  –
عش��ان الب��ت كان��ت جام��دة ج��داً وزى القمر.

ال أن��ا قل��ت ك��دا ف��ى امل��رة التاني��ة، مل��ا كن��ا معزوم��ن عن��د  –
قراي��ب ال��واد ش��يحا وصاحب��ة البي��ت طلعتن��ا عنده��ا ف��وق، 
و)لي��زا( رف��ض برض��ه، قل��ت س��اعتها املوض��وع م��ش موض��وع 
البي��ت والس��معة ال دا أكي��د مال��وش ف��ى احلري��م خاص��ة إن��ى 

عم��رى ماش��فته بيعاك��س واح��دة.
ب��س أه��و اجت��وز، ول��و كان مال��وش كان زمانه��م اتطلق��وا،  –

وبالعك��س دول ف��ى منته��ى الس��عادة.
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انت كدا قربت تفهم. –
قص��دك إن��ه كان معان��ا غل��ط، ولق��ى نفس��ه ف��ى العيش��ة  –

اجلدي��دة دى ؟
اهلل اكر أخرا فهمت! –
طيب خلينى معاك، بيصرف منن ؟ –
زى ماط��ول عم��ره بيص��رف، م��ن األس��تديو وإجي��ار البي��ت،  –

ان��ت ناس��ى إن )لي��زا( أب��وه س��ايب ل��ه مل��ك ؟! وإن��ه ه��و 
م��ش صاي��ع زين��ا؟

عموما ياخر النهاردة بفلوس . –
لو غدرت ب)ليزا( هتبقى خسرتنى أنا كمان. –
أنت بتهددنى؟! –
ال، بس احنا التالتة أخوات، وماينفعش نأذى بعض. –
ط��ب هنعم��ل إي��ه ف��ى العمي��د س��يف، وجني��ب املعلوم��ات  –

الل��ى ه��و عاوزه��ا إزاى؟
ريح نفسك من املشوار دا. –
إزاى؟! –
أنا هاقوم جبمع املعلومات وأحضر لك كل حاجة، وانت عليك  –

تقابل��ه وتبلغ��ه بيه��ا وبك��دا ال يأذينا وال يأذى أخون��ا )ليزا( .
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اتفقنا. –
أخ��ذ )أمح��د قي��ادة( عل��ى عاتق��ه مس��ؤولية مج��ع املعلوم��ات 
ومن��ع أش��رف خوف��اً عل��ى )لي��زا(، ورأى أن يص��ارح )لي��زا( ب��كل 
ش��ئ ويضع��ه ف��ى الص��ورة، فق��د كان م��ن داخل��ه س��عيداً ج��دا 
مب��ا وص��ل إلي��ه )لي��زا( م��ن ح��ب وتقدي��ر م��ن الن��اس، وال يري��د 

ل��ه أن يتع��رض ألذى، وبالفع��ل ذه��ب إلي��ه جم��ددًا:
السالم عليكم يا )ليزا(. –
وعليكم السالم يا أبومحيد . –
ب��ص ياحبيب��ى، أن��ا هاحك��ى ل��ك املوض��وع م��ن طأط��أ لس��الم  –

. عليكم
ش��رح قي��ادة ل )لي��زا( تفاصي��ل االتف��اق ب��ن أش��رف وأم��ن 
الدول��ة، وح��ذره م��ن كل احمليط��ن ب��ه، وعرف��ه أن أم��ن الدول��ة 
به��ا عمي��د امس��ه )س��يف( يراقب��ه ويع��رف عن��ه كل ش��ئ، 
فأخ��ذه )لي��زا( وذه��ب ب��ه إىل الش��يخ خال��د ك��ى يتدب��روا األم��ر.

ما إن دخال حتى بادره )ليزا( حمييًا:
السالم عليكم ياشيخ خالد . –
وعليكم السالم ياشيخ حممد . –
دا صاحبى )أمحد قيادة(، راجل جدع وعشرة عمر. –
أهال وسهال بيك يا أخ أمحد . –
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أنا كنت قربت أنسى إن امسى أمحد. –
مش مهم االسم املهم اإلنسان يكون مع ربنا. –
ربنا يوفقك ياشيخ حممد . –
ب��ص ياش��يخ خال��د، قي��ادة عن��ده كالم مه��م وخط��ر، وقل��ت  –

الزم أخلي��ه يقول��ه ل��ك عش��ان تق��ول ىل هنعم��ل إي��ه ؟
ب��ص ياموالن��ا، في��ه ظاب��ط ف��ى أم��ن الدول��ة مكل��ف أش��رف  –

جبم��ع معلوم��ات ع��ن الش��يوخ الل��ى ف��ى املنطق��ة، وطبع��ا 
دا معن��اه حتري��ات ع��ن )لي��زا( وعن��ك ان��ت، طبع��ًا، ألن 

أش��رف مايعرف��ش أى ش��يخ إال )لي��زا(.
خالد : وأشرف قال له إيه ؟

قي��ادة : أش��رف أص��ال مايعرف��ش حاج��ة، وكان كل هم��ا إن��ه 
خي��رج، ب��س املش��كلة دي الوق��ت إن��ه الزم يبلغ��ه باملعلوم��ات، 
والزم تك��ون صحيح��ة ألن��ه ل��و ك��دب علي��ه هيوديه ورا الش��مس، 

وهم��ا أص��ال عارف��ن كل حاج��ة.
خال��د : س��يبونى أفك��ر، وبك��رة أبلغك��م بالل��ى املف��روض 

نعمل��ه بالظب��ط.
خرج )ليزا( وقيادة تاركن الشيخ خالد فى حرته:

»م��اذا نفع��ل، ل��و أغلقن��ا الطري��ق أم��ام أش��رف س��يقوم بإب��الغ 
العمي��د )س��يف( مبعلوم��ات خاطئ��ة، متضارب��ة، تث��ر الش��كوك 
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ح��ول نش��اطنا الدع��وى، احل��ل الوحي��د إذن، أن نعط��ى أش��رف 
كل املعلوم��ات الصحيح��ة، وب��كل تفاصيله��ا وبذل��ك نفت��ح صفحة 
جدي��دة م��ع األم��ن، ك��ى جي��ددوا الثق��ة ف��ى مجاع��ة التبلي��غ 

والدع��وة وأعضائه��ا .
ب��دأ قي��ادة ف��ى تدوي��ن املعلوم��ات الت��ى ميليه��ا علي��ه )لي��زا(، 
والت��ى تفي��د بأنه��م مجاع��ة دعوي��ة، حيفظ��ون الق��رآن، ويقيم��ون 
الص��الة ف��ى مواعيده��ا، ويدع��ون الن��اس إىل احلف��اظ عليه��ا ف��ى 
مجاع��ة داخل املس��جد، ال يتكلم��ون فى السياس��ة، ويرفضون آراء 
الش��يخ )جاب��ر(، ويعت��رون م��ا فعل��ه فتن��ة سيحاس��به اهلل عليها، 
وأن ذن��ب كل الضحاي��ا الذي��ن مات��وا أو ألق��ى القب��ض عليه��م ف��ى 
رقبت��ه إىل ي��وم الدي��ن وأن��ه س��يلقى في��ه حس��اباً م��ن اهلل عس��راً.
دون قي��ادة كل املعلوم��ات، وس��لمها ل أش��رف س��عد ال��ذى 
ف��رح ج��دا بوفائ��ه بالوع��د ال��ذى قطع��ه عل��ى نفس��ه أم��ام العمي��د 
)س��يف(، اجت��ه إىل )جاب��ر( ب��ن حي��ان ليلتق��ى بالعمي��د )س��يف( 

ف��ى مق��ر مباح��ث أم��ن الدول��ة .
)سيف( يقرأ ما قدمه له أشرف : 

إيه الكالم الفارغ اللى انت كاتبه ده؟ –
واهلل ي��ا افن��دم دى احلقيق��ة، أن��ا ش��غال أن��ا وأمح��د قي��ادة،  –

ه��و م��ن ناحي��ة وأن��ا م��ن ناحي��ة، واهلل ي��ا افن��دم اجملموع��ة 
دى نش��اطها ك��دا زى ماقل��ت لس��يادتك.
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ع��اوز تق��وىل إن هم��ا بيصل��وا وبيحفظ��وا الق��رآن ط��ول الوق��ت،  –
أم��ال بيصرف��وا من��ن ؟! مص��ادر التموي��ل، ع��اوز أع��رف 
م��ن الل��ى بيم��ول الن��اس دول، ه��ى دى املعلوم��ات الل��ى أن��ا 

عاوزه��ا، م��ش موض��وع اإلنش��ا الل��ى ان��ت كاتب��ه دا.
ي��ا افن��دم، )لي��زا( ش��اب غن��ى أص��ال واب��ن ن��اس، عن��ده  –

بي��ت مل��ك وحم��ل مصورات��ى مش��هور ف��ى إمباب��ة، وأغل��ب 
الن��اس بيحفظ��وا أوالده��م الق��رآن بفل��وس، والل��ى مامعاه��وش 

فل��وس بيحف��ظ ك��دا لوج��ه اهلل.
)ليزا( البلطجى بقى شيخ ! –
ال ي��ا افن��دم، الش��هادة هلل )لي��زا( عم��ره م��اكان بلطج��ى، ه��و  –

ش��اب صحت��ه حل��وة ورياض��ى وقلب��ه حدي��د، دا كان بيقف��ل 
ش��ارع لوح��ده، ب��س كان بيحم��ى أه��ل حتت��ه وب��دون مقابل.

طب روح انت.  –
رن )سيف( اجلرس، فيدخل العسكرى:

أمرك ياباشا. –
هاتوىل )ليزا( من حتت األرض. –

األم��ن حياص��ر من��زل )لي��زا(، فرق��ة كب��رة م��ن ق��وات األم��ن 
املرك��زى مس��لحة بالرشاش��ات، وعرب��ات مصفح��ة تنتظ��ر خ��ارج 
املنطق��ة ألنه��ا مل تس��تطع الوص��ول لضي��ق الش��ارع، الب��اب ي��كاد 

يكس��ر م��ن ش��دة الط��رق، )أم��ل( تفت��ح الب��اب ف��ى ذغ��ر:
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فن )ليزا(؟ –
أفندم. –

تعاىل يا )ليزا(.
س��لم )لي��زا( نفس��ه به��دوء لق��وات األم��ن الذي��ن وضع��وا كمام��ة 
عل��ى عيني��ه ف��ور دخول��ه الس��يارة، وظلت على عيني��ه حتى وصل 
غرف��ة ال يعل��م أي��ن ه��ى، ولكن مل يس��تغرق الوقت أكث��ر من نصف 
س��اعة ف��أدرك أن��ه ف��ى مق��ر أم��ن الدول��ة ف��ى جاب��ر ب��ن حي��ان .
ظ��ل )لي��زا( ف��ى احلب��س االنف��رادى اليكلم��ه أح��د وال يتكل��م 
م��ع أح��د، احل��ارس يدخ��ل ل��ه الطع��ام م��رة ف��ى الصب��اح وم��رة 
ف��ى املس��اء بطريق��ة ميكانيكي��ة كأن��ه إنس��ان آىل ال ي��رد عل��ى 
أس��ئلة )لي��زا(، وال يش��عر بوج��وده مم��ا يلق��ى الرع��ب ف��ى قل��ب 

)لي��زا( ال��ذى كاد أن يتوق��ف م��ن اخل��وف .
مخس��ة عش��ر يوم��ا مض��ت، و)لي��زا( يصل��ى ويق��رأ الق��رآن و 
ن��وى االعت��كاف، وبع��د أن يئ��س م��ن رد الس��جان مل يعد يس��أل .
بع��د منتص��ف لي��ل الليل��ة السادس��ة عش��ر فت��ح ب��اب الزنزان��ة 

وألق��ى عل��ى )لي��زا( جث��ة إنس��ان م��ات م��ن التعذي��ب.
اهلل اكر، حسبى اهلل ونعم الوكيل، هو فيه إيه ؟! –

تفحص )ليزا( اجلثة فيجده مازال حيا : 
احلمد هلل لسه عايش . –
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ب��دأت الغرف��ة تس��تقبل وف��وداً جدي��دة، س��جيناً آخ��ر، ث��م 
أربع��ة س��جناء، كل املعتقل��ن حلاه��م طويل��ة، ومالبس��هم كان��ت 
بيض��اء قب��ل أن يرس��م عليه��ا ال��دم ص��وراً لويالته��م الت��ى رأوه��ا 

ف��ى االس��تجواب .
أذان الفج��ر، )لي��زا( ي��ؤذن ويدع��و زم��الءه للقي��ام للص��الة، 
وم��ن مل يس��تطع فليص��ل وه��و نائ��م عل��ى جنب��ه، أو حت��ى يصل��ى 
بعيني��ه، وم��ا إن ف��رغ )لي��زا( م��ن ص��الة الفج��ر حت��ى مس��ع 

صوت��اً ين��ادى علي��ه م��ن الب��اب، تق��دم )لي��زا(: - م��ن ؟
فيه توصية عليك من فوق قوى، وهتخرج. –
من ؟ عموما احلمدهلل، على كل حال  –

بدأ )ليزا( جيمع أغراضه كى يغادر هذا املكان.
صح��ب العس��كرى )لي��زا( حت��ى دخ��ل غرف��ة العمي��د )س��يف( 

ال��ذى س��لم علي��ه حب��رارة وق��ال : 
انت راجل جدع يا )ليزا( وال ياشيخ حممد )ليزا(؟ –
أى حاجة يا افندم.  –

تذك��ر )لي��زا( ق��ول زميل��ه ف��ى املعتق��ل م��ن أنه��م يقبض��ون على 
الن��اس أوال، ث��م جي��رون عنه��م التحري��ات الالزم��ة، ف��إذا كان��وا 
متورطن قبض عليهم بس��هولة، وإذا كانوا أبرياء يطلق س��راحهم.

انت زى الفل. –
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جزاك اهلل خرا يا افندم. –
صل��ى زى ماان��ت ع��اوز، وحف��ظ العي��ال الق��رآن وب��الش  –

موض��وع االعت��كاف واخل��روج ف��ى س��بيل اهلل، حل��د م��ا أق��ول 
ل��ك، ومل��ا الدني��ا ته��دى هاس��يبك خت��رج ف��ى س��بيل اهلل 
وتدع��و الش��باب للص��الة زى م��ا ان��ت ع��اوز، ول��و أى ح��د 
اتع��رض ل��ك ق��ل ىل، ول��و ح��د م��ن اجلماع��ة بت��وع جاب��ر 

ان��دس وس��طكم، أو ح��اول االتص��ال بيك��م بلغن��ى ف��ورا.
تذك��ر )لي��زا( ق��ول الش��يخ خال��د ل��ه ومبايعت��ه كأم��ر جلماع��ة 
التبلي��غ والدع��وة، وكأن العمي��د س��يف يع��رتف ب��ه ويتعام��ل مع��ه 

عل��ى ه��ذا األس��اس: 
احنا يا افندم مجاعة دعوية . –
التبليغ والدعوة . –
متام. –
احن��ا اتاكدن��ا إنك��م بتدع��و إىل مكافح��ة ت��رك الص��الة، م��ش  –

ص��ح ك��دا ؟ ودا غ��رض نبي��ل واحن��ا بنس��اعده، ب��س الل��ى 
عمل��وه بت��وع الس��لفية اجلهادي��ة خدك��م ف��ى الرجل��ن.

حس��بى اهلل ونع��م الوكي��ل ف��ى كل م��ن أح��دث فتن��ة تض��ر  –
باملس��لمن.

اش��تغلوا، وخل��وا الن��اس تصل��ى وحتف��ظ الق��رآن زى م��ا هم��ا  –
عايزي��ن، ب��س أه��م حاج��ة ل��و قابلت��وا أى ح��د بيتكل��م ف��ى 
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السياس��ة ابع��دوه عنك��م، عش��ان احن��ا مش هنرمح��ه والنرحم 
أى ح��د مت��ورط مع��اه .

أعاه��د س��يادتك أم��ام اهلل إنن��ا م��ش هنتكل��م ف��ى السياس��ة،  –
وال احلك��م وال االنتخاب��ات، ودا ببس��اطة عش��ان احن��ا م��ا 

بنفك��رش إال ف��ى حاج��ة واح��دة .
هى إيه ؟ –
إزاى الن��اس ترج��ع تصل��ى ف��ى اجلوام��ع كل الصل��وات ف��ى  –

مجاع��ة .
توكل على اهلل . –

خ��رج )لي��زا( م��ن مباحث أم��ن الدول��ة متجهاً إىل الش��يخ خالد 
كى خيره بالصفقة التى أجراها مع العميد س��يف، ويبش��ره بعودة 
الثق��ة ب��ن الدول��ة واجلماع��ة، وأن نش��اطهم س��يعود م��ن جدي��د.

احلم��د هلل، م��ش قل��ت ل��ك ان��ت مكس��ب كب��ر جلماع��ة  –
التبلي��غ والدع��وة ي��ا )لي��زا(.

احلم��د هلل ي��ا ش��يخ خال��د، عاوزي��ن نرج��ع ونش��تغل أك��رت  –
م��ن األول، ونع��وض كل دقيق��ة ضاع��ت منن��ا.

على بركة اهلل . –
على بركة اهلل. –
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حياة جديدة

احلي��اة اجلدي��دة ترس��م لوح��ة م��ن الرضا على وج��ه )أمل(، مل 
تك��ن حتل��م يوم��ا بأكث��ر م��ن ه��ذه الس��عادة واألم��ان، تزوج��ت من 
حت��ب، ث��م ص��ار كم��ا كان��ت تتمن��ى، زوج��اً مؤمن��ًا، خملص��ًا، 

طيب��ًا، كان��ت حتل��م ب��ه فتحق��ق م��ا ه��و أكث��ر م��ن األح��الم.
صباح اخلر ياموالنا. –

قالته��ا أم��ل وه��ى تق��دم الش��اى لزوجها لي��زا فى صالة الش��قة.
صب��اح الن��ور ياحبيبت��ى، م��ش قل��ت ل��ك ك��ذا م��رة تقول��ي ىل  –

يالي��زا؟ باحبه��ا من��ك أك��رت م��ن أى اس��م تان��ى.
حاضر، زى ماحتب . –
شكلك خارجة، على فن العزم؟ –
عندى مشوار بعد إذنك . –
خر!! –
ع��اوزة اطمئ��ن عل��ى صف��اء صحبت��ى، تص��ور م��ن ي��وم الف��رح  –

ماش��فتهاش وال م��رة، ان��ت ع��ارف يالي��زا البن��ت دى غلبان��ة 
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ق��وى، وماهل��اش ح��د ف��ى الدني��ا غ��رى، ان��ت فاكره��ا ؟
أه طبعا، عارفها كويس. –
ظروفه��ا ياعين��ى صعب��ة ج��دا م��ن مجي��ع النواح��ى، أبوه��ا  –

بيعامله��ا معامل��ة وحش��ة ق��وى، وبياخ��د فلوس��ها، وم��ش 
عارف��ة جته��ز نفس��ها، وحالته��ا صعب��ة ج��دا .

كادت )أمل( تقص على )ليزا( مأساة صفاء مع والدها، ولكنها 
ق��ررت أن حتتف��ظ بالس��ر، وأال خت��ر ب��ه أح��داً وال حت��ى )لي��زا(.

ال حول وال قوة اال باهلل. –
نفس��ى أس��اعدها ق��وى يالي��زا، دى صاحب��ة فض��ل عل��ّى،  –

أن��ت فاك��ر ؟ ه��ى الل��ى س��اعدتنى وخلتن��ى اجت��وزك.
نس��اعدها طبع��ا، ماينفع��ش نس��بها لوحده��ا م��ع الراج��ل  –

املف��رتى دا، ب��س إزاى؟
خنلصها من البيت دا. )قالتها أمل بسرعة( –
أن��ا ممك��ن أعم��ل ل��ه قع��دة ع��رب، وأجي��ب رجال��ة كب��ار  –

م��ن املنطق��ة وناخ��د علي��ه تعه��د إن��ه يرمحه��ا م��ن ب��روده دا، 
ويس��يبها ف��ى حاهل��ا، يعن��ى ل��و م��ش ع��اوز يص��رف عليه��ا 
يس��يبها تص��رف عل��ى نفس��ها، م��ش ياخ��د فلوس��ها كم��ان، 

إي��ه الرجال��ة دى؟! ال ح��ول وال ق��وة اال ب��اهلل.
ال ياحبيبى، مش عاوزين نفضحها، والناس كلها تعرف. –
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أمال نعمل إيه بالظبط؟ –
جنوزها لراجل يراعيها وحيافظ عليها. –
زى من يعنى؟ –

إي��ه رأي��ك ف��ى أمح��د قي��ادة ؟ ش��اب ج��دع وطي��ب، ونفس��ه 
يبق��ى ل��ه بي��ت يلم��ه، وأه��ى الش��قة الل��ى ف��ى التال��ت هتفض��ى.

عندنا هنا ؟ من اللى قال لك؟ –
مسع��ت م��ن احلاج��ة إنه��م بيش��طبوا ف��ى بيته��م الل��ى بن��وه  –

ف��ى بش��تيل، وهينقل��وا ف��ى الوس��ع هن��اك ش��قق كب��رة، 
وبك��دا ياخ��د قي��ادة الش��قة الصغ��رة دى الل��ى عندن��ا بنف��س 

اإلجي��ار، وهم��ا أوىل م��ن الغري��ب.
ان��ِت م��الك ي��ا أم��ل، دامي��ا بتفك��رى ف��ى غ��رك، ب��س  –

أن��ا م��ا أق��درش أغ��ش صاحب��ى، والزم أحك��ى ل��ه عل��ى كل 
حاج��ة.

ب��الش يالي��زا، ممك��ن صف��اء تزع��ل، واحن��ا م��ش عاوزي��ن  –
نقص��ر رقبته��ا ق��دام عريس��ها .

هو انِت خليتيه عريسها على طول كدا ؟  –
يقوهلا )ليزا( وهو يضحك، فتضحك )أمل( ثم يكمل:

بص��ى ي��ا س��تى، لي��زا مايغش��ش أصحاب��ه أب��دا، الزم أق��ول  –
ل��ه إن��ه راج��ل غ��ر أم��ن، وع��اوز يس��رق فل��وس الب��ت 
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وش��قاها، وبك��دا أبق��ى رحي��ت ضم��رى، وف��ى نف��س الوق��ت 
نبهت��ه عش��ان خيل��ى بال��ه وحيميه��ا من��ه .

اللى تشوفه ياحبيبى. –
كلميها، واعترى قيادة وافق. –
ربنا خيليك ياحبيبى، على فكرة هو بيشتغل إيه؟  –
ه��و يتي��م، اترب��ى ف��ى امللج��أ، بس ش��اطر ق��وى ف��ى القيادة،  –

عش��ان ك��دا امس��ه أمح��د قي��ادة، بيس��وق موتوس��يكالت، 
وعربي��ات نق��ل، وج��رارات، ومالكى، وحفار، وأتوبيس��ات، 

إن كان عل��ى الرخص��ة أن��ا هاطلعه��ا ل��ه.
خ��الص هاق��ول هل��ا س��واق تاكس��ى، وأه��و أوالد احل��الل  –

كت��ر، نش��وف ل��ه تاكس��ى يش��تغل علي��ه وردي��ة، م��ا 
تعرف��ش قي��ادة ك��ر ف��ى نظ��رى ق��د إي��ه مل��ا وق��ف جنب��ك 
ف��ى موض��وع أم��ن الدول��ة وكان خاي��ف علي��ك ق��وى، قي��ادة 
بيحب��ك، وأن��ا أى ح��د حيب��ك يبق��ى أك��رت م��ن أخ��وى، 

والل��ى خي��اف علي��ك أش��يله عل��ى راس��ى ياحبيب��ى.
ربنا خيليكى يا أمل . –

ذهب��ت أم��ل ملن��زل صف��اء، فوجدته��ا متش��حة بالس��واد، 
وعينيه��ا محراوي��ن متورمت��ن م��ن كث��رة الب��كاء.

إيه اللى جرى، مالك ؟ –
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النهاردة األربعن بتاع بابا. –
اهلل يرمحه،الفراق صعب برضه، واهلل ما اعرف. –

كان��ت أم��ل تري��د أن تق��ول لصف��اء أل��ف م��روك، أن خلصه��ا 
اهلل م��ن ه��ذا اخلنزي��ر، ولكنه��ا أمس��كت لس��انها ومل تنط��ق 

بكلم��ة.
إي��ه الل��ى فك��رك ب��ّي، أن��ا حس��يت إنك خ��الص، بتس��تعرى  –

من��ى، وإن احن��ا م��ا بق��اش ينف��ع نبق��ى أصح��اب، م��ا 
ه��و بالعق��ل يعن��ى، م��رات الش��يخ تبق��ى صاحب��ة بن��ت 

اخلمورج��ى؟!
عي��ب علي��ِك، الل��ى مال��وش قدي��م مال��وش جدي��د، وان��ِت  –

أخت��ى، واهلل كن��ت ف��ى حمن��ة كب��رة، م��ش )لي��زا( اتقب��ض 
علي��ه .. وكن��ت داخي��ة وراه ب��ن األقس��ام، وش��فت أي��ام 
س��ودا، والنب��ى تس��احمينى وماتزعلي��ش من��ى دا ان��ِت أخت��ى 

وحبيبت��ى، ه��و احن��ا لين��ا غ��ر بع��ض؟!.
بدأت صفاء تبكى وهى تقبل أمل : 

واحشانى قوى واهلل يا أمل. –
أمال ملا تعرفى أنا جاية لك ليه ياعروسة ) بابتسامة (. –
إيه..... جايبة ىل عريس ؟ –
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ط��ول عم��رك تفهميه��ا وه��ى طاي��رة، صاح��ب )لي��زا(، واد  –
طي��ب واب��ن ح��الل وش��كله حل��و، س��واق تاكس��ى، مقط��وع 
م��ن ش��جرة، ال أب وال أم، يعن��ى م��ش هيك��ون ل��ك مح��ا، 
وحاج��ز ش��قة عندن��ا ف��ى البي��ت هتفض��ى بع��د ت��الت ش��هور.

من ؟ –
أمحد قيادة. –
أيوة عارفاه، شكله ابن حالل، وغلبان زى حاالتى. –
أفهم من كدا إنك موافقة؟ –
بس ىل شرط واحد . –
إيه هو؟ –
ييج��ى يعي��ش معان��ا هن��ا، ي��ا إم��ا آج��ى أن��ا وأم��ى وأخت��ى  –

نعي��ش مع��اه، أن��ا مااق��درش أس��يب أم��ى وأخت��ى .
هابلغ��ه وأق��ول ل��ك، ب��س أن��ا عارف��ه إن��ه م��ش هرف��ض ألن��ه  –

معج��ب بي��ِك قوى.
هو قال لك كدا؟ –
أن��ا كن��ت باالح��ظ وه��و بيب��ص علي��ِك أن��ه معج��ب، ب��س  –

م��ا يق��درش يتكل��م.
ليه ؟! –
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ان��ِت متعلم��ة، مع��اِك دبل��وم وه��و ي��ادوب بيف��ك اخل��ط، ب��س  –
الراج��ل مايعيب��وش حاج��ة وال ان��ِت ش��ايفه إيه؟

م��ش عارف��ة أق��ول ل��ك إي��ه، مادومت��ى ش��ايفة ك��دا، وم��ن  –
ط��رف )لي��زا(، خ��الص أن��ا موافق��ة.

طاق��ة أم��ل جدي��دة، وب��اب للتوب��ة فت��ح أم��ام صف��اء الت��ى 
حت��دث نفس��ها وختاط��ب ربه��ا : 

الله��م ل��ك احلم��د والش��كر، خ��الص، الواح��دة الزم تبت��دى  –
صفح��ة جدي��دة، وربن��ا يس��احمنى عل��ى الل��ى ف��ات، وأمح��د 
قي��ادة ش��اب ممت��از، والزم أق��ف جنب��ه، وأبق��ى أهل��ه الل��ى 

احت��رم منه��م، وأخلي��ه أحس��ن راج��ل ف��ى الدني��ا.
ثم بدأت تسائل نفسها:

»ولك��ن ه��ل أس��تطيع أن أتغ��ر؟ ه��ل م��ن حق��ى أن أح��اول 
تغي��ر مص��رى، ه��ل أس��تطيع تغي��ر النتائ��ج احلتمي��ة ألفع��ال 
اضطرتن��ى ظروف��ى أن أق��وم به��ا، أش��ياء فرض��ت عل��ّى، م��ع أنى 
كن��ت ومازل��ت غ��ر راضي��ة عنه��ا، أم أنن��ى خلق��ت م��ن أج��ل 
ه��ذا املص��ر، ومهم��ا حاول��ت ف��كل احمل��اوالت س��تبوء بالفش��ل، 
وكل الط��رق س��تصل ب��ى إىل نهاي��ة واح��دة، حم��ددة، وثابت��ة«.
ظل��ت صف��اء وحده��ا ف��ى املن��زل بع��د أن تركته��ا أم��ل، 
والت��ى أعطته��ا فرص��ة للبداي��ة م��ن جدي��د، ج��اءت حتدثه��ا ع��ن 
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رج��ل، وبي��ت، وحي��اة جدي��دة، ميكنه��ا أن تب��دأ م��ن جدي��د، 
نع��م ميكنه��ا أن تتغ��ر.

وانتقلت بتفكرها فى ذاتها إىل تفكرها فى أمل نفسها:
م��ن كان يص��دق إن أم��ل - الل��ى كان��ت حل��م كل ش��باب 
املنطق��ة، والل��ى كان��ت بتتعاي��ق بش��عرها الطوي��ل ووش��ها 
اجلمي��ل، وجس��مها الروع��ة تتحج��ب، وت��دارى مجاهل��ا، 
وتلب��س الل��ى ه��ى البس��اه ده، وتبق��ى داعي��ة للخ��ر، و)لي��زا( 
يبق��ى ش��يخ، والن��اس تس��مع كالم��ه برض��ه، ويك��روه زى م��اكان 
زم��ان، م��ن يص��دق ؟! أن��ا كم��ان هاب��دأ م��ع )أمح��د( حي��اة 
جدي��دة مب��ا يرض��ى اهلل، إي��ه املان��ع، ه��و أن��ا يعن��ى كن��ت 
ش��يطانة، ه��و أن��ا يعن��ى ل��و كان ىّل أب حم��رتم زى باقي��ة الن��اس 

كن��ت عمل��ت الل��ى عملت��ه دا ؟!
حسمت صفاء أمرها، وقررت املوافقة على أمحد قيادة.

مل مت��ر أي��ام كث��رة، وبينم��ا صف��اء ف��ى بيته��م رن ج��رس 
الب��اب فأس��رعت ثن��اء تفت��ح الب��اب : 

من حضرتك ؟ –
أمحد قيادة وعلبة الشيكوالتة بيده: 

آنسة صفاء موجودة. –
ثن��اء : أي��وة اتفض��ل، ان��ت العري��س، أن��ا عرفت��ك، ياصف��اء 

العري��س ج��ه وج��اب مع��اه ش��يكوالتة .
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خت��رج صف��اء وأمه��ا م��ن الغرف��ة لتس��تقبل قي��ادة والفرح��ة 
ترق��ص ف��ى عينيه��ا.

سلمت أم صفاء على العريس قائلة : 
أهال ياحبيبى، شرفتنا ونورتنا.  –

وأكملت صفاء : 
أهال يا أستاذ أمحد، اتفضل. –

ب��دت صف��اء وأخته��ا الصغ��رة ثن��اء واألم ف��ى س��عادة مل 
يعرفنه��ا م��ن قب��ل، فه��ذا البي��ت ال��ذى كان دائم��ا واح��ة للنك��د 
والع��راك الدائ��م يب��دو أن��ه قد آن ل��ه أن تدخله الس��عادة ألول مرة.

بدأ أمحد الكالم حمدثاً أم صفاء : 
بص��ى يامام��ا، أن��ا اب��ن بل��د ودوغ��رى، وباح��ب أدخ��ل ف��ى  –

املواضي��ع ع��دل، مالي��ش ف��ى الل��ف وال��دوران.
باي��ن علي��ك يابن��ى اب��ن ح��الل وقلب��ى اتفت��ح ل��ك م��ن س��اعة  –

ما ش��فتك.
اهلل خيلي��كِ يامام��ا، تس��محى ىل أق��ول ل��ك يامام��ا ؟ أصل��ى  –

أن��ا عم��رى م��ا قلته��ا حل��د م��ن قلب��ى، كن��ت باقوهل��ا ملدي��رة 
امللج��أ الل��ى اتربي��ت فيه��ا، ب��س م��ش م��ن قلب��ى، والنهاردة 

أن��ا باقوهل��ا حلضرت��ك م��ن قلب��ى واهلل، وربن��ا يعل��م.
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أن��ا ج��اى النه��اردة عش��ان أبق��ى واح��د م��ن العيل��ة دى، 
م��ش جم��رد ج��وز بنت��ك صف��اء، ال أن��ا ع��اوز أبق��ى ابن��ك وأخ��و 

ثن��اء، وتبق��وا عيلت��ى الل��ى احترم��ت منه��ا.
تأث��رت صف��اء ب��كالم أمح��د، الص��ادق، اخل��ارج م��ن القل��ب، 

إىل ح��د الب��كاء فقال��ت م��ن ب��ن دموعه��ا : 
م��ا كنت��ش عارف��ه إن��ك حن��ن ك��دا، وقلب��ك كب��ر ق��وى ك��دا  –

ي��ا )أمح��د( .
ب��دأت صف��اء تنظ��ر ألمح��د نظ��رات ح��ب وإعج��اب، فق��د 
ظه��رت جوان��ب رائع��ة ف��ى ش��خصيته، مل تس��مح هل��ا الظ��روف 

أن تعرفه��ا قب��ل الي��وم.
تشرب إيه؟ –
شربات بقى،وال أيه رأيك ياعروسة ؟ –

هنا تدخلت أم صفاء : 
قومى هاتى الشربات ياثناء. –

فقال��ت صف��اء: ال، أن��ا الل��ى هاق��وم أجي��ب الش��ربات، م��ش 
أن��ا العروس��ة، وهازغ��رد لنفس��ى كم��ان.

ب��دأت صف��اء تزغ��رد، وتعل��ن للج��ران أن ه��ذا البي��ت أصب��ح 
ل��ه رج��ل حم��رتم مس��ئول عن��ه، فق��د أصب��ح زوجه��ا أمح��د 

قي��ادة ه��و رج��ل العائل��ة.
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الشيخ جابر

ف��ى إح��دى ق��رى الصعي��د، وحت��ت حراس��ة مش��ددة م��ن 
أنص��اره، ب��دأ الش��يخ )جاب��ر( يعي��د ترتي��ب األوراق، ليع��اود 
االنقض��اض م��رة أخ��رى، وحيق��ق أحالم��ه الت��ى اتس��عت، فبعدما 
كان حلم��ه االنفص��ال بإمباب��ة ومراكزه��ا، أصب��ح يطم��ح اآلن إىل 
الس��يطرة عل��ى مص��ر كله��ا، وي��رى ف��ى نفس��ه املنق��ذ ال��ذى ميل��ك 
الق��درة عل��ى محاي��ة مص��ر م��ن العلماني��ن الكف��ار، الذي��ن نهب��وا 
خراته��ا، وحيرم��ون املس��لمن الذي��ن ميثل��ون أغلبي��ة الش��عب، 

م��ن كل ش��ئ .
ب��دأ )جاب��ر( بالتخطي��ط للقي��ام بعملي��ات عس��كرية تس��تهدف 
أقس��ام الش��رطة وضب��اط أم��ن الدول��ة ف��ى حمافظ��ات متفرق��ة 
ف��ى الوق��ت نفس��ه حت��ى ينه��ك أجه��زة األم��ن، ويش��تتها ف��ال 

تس��تطيع مقاومت��ه، والقب��ض علي��ه .
)جابر( حيدث صديقه حسن :

عملي��ة بك��رة تعت��ر أه��م عملي��ة ف��ى عم��ر اجلماع��ة، الله��م  –
انصرن��ا عل��ى أعدائن��ا، وأعدائ��ك ي��ارب العامل��ن.

قال له حسن : 
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احن��ا اتورطن��ا ف��ى ال��دم خ��الص، ومابقين��اش نق��در نرج��ع،  –
ب��س الزم خنل��ى بالن��ا يا)جاب��ر(.

قصدك إيه ؟ –
نس��ف كوب��رى إمباب��ة هيه��ز الع��امل، خاص��ة إن��ه هيس��بب  –

م��وت وج��رح ضحاي��ا كت��ر ق��وى، وإن اجلن��اح العس��كرى 
دول  هيموت��وا  الل��ى  يعن��ى  إمباب��ة،  س��كان  م��ن  كل��ه 
عائالته��م، وجرانه��م، وكله��م مس��جلن عن��د أم��ن الدول��ة، 
يعن��ى حتركه��م لتنفي��ذ العملي��ة كم��ان هيك��ون صع��ب ج��دا، 

وهروبه��م بع��د تنفي��ذ العملي��ة هيك��ون مس��تحيل.
ه��ى دى اخلبط��ة الكب��رة الل��ى هتقضى على س��يف ورجالته. –
ربنا يسرت . –

يدخل أحد مساعدى الشيخ : 
أخبار سيئة ياموالنا . –
إيه اللى حصل ؟! –
اتقب��ض عل��ى أف��راد اجلن��اح العس��كرى، السبعتاش��ر جماه��د  –

كله��م، س��بعة استش��هدوا، وعش��رة وقع��وا ف��ى األس��ر.
إن��ا هلل وإن��ا إلي��ه راجع��ون، ال ح��ول وال ق��وة إال ب��اهلل، إزاى  –

دا حص��ل ؟!
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إخبارية من واحد مرشد فى إمبابة . –
الزم تس��ألوا مصادرن��ا ف��ى الداخلي��ة، وتعرف��وا م��ن ورا فش��ل  –

العملي��ة، م��ن الل��ى س��لم رجالت��ى عل��ى طب��ق م��ن فض��ة 
ل)س��يف(.

األخب��ار بتق��ول إن��ه مرش��د، عي��ل س��وابق امس��ه أش��رف 
س��عد، ه��و املرش��د بت��اع املنطق��ة، وبلغه��م ب��أن جمموع��ة س��كنوا 
جدي��د ف��ى ش��قة مفروش��ة ف��ى ش��ارع االعتم��اد، وكله��م مش��ايخ، 

وج��ات مع��اه صدف��ة.
صدفة ؟ إزاى، الزم تعرفوا ىل من أشرف سعد دا . –
أش��رف دا واد بلطج��ى مال��وش ف��ى الط��ور وال ف��ى الطح��ن،  –

هم��ا ت��الت عي��ال ش��غالن م��ع بع��ض ورجليه��م ش��يالهم، 
أش��رف س��عد وأمح��د قي��ادة و)حمم��د لي��زا(.

م��ش )حمم��د لي��زا( دا الل��ى عام��ل نفس��ه ش��يخ ؟ م��ش دا  –
تلمي��ذ خال��د ؟ ه��و الش��يخ )إبراهي��م ع��زت( دا وراى وراى، 
إن ماكان��ش ه��و، يبق��ى واح��د م��ن أتباع��ه اخلون��ة الل��ى 
باع��وا اإلس��الم، واش��تغلوا م��ع احلكوم��ة ض��د دينه��م وربه��م.

قال حسن : 
كفاي��ة بق��ى، ح��رام علي��ك يا)جاب��ر(، ان��ت ع��ارف إن  –

ال��كالم دا م��ش ص��ح، كل الل��ى بتقول��ه دا غل��ط .
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اطل��ع ب��ره، اطلع��وا كلك��م ب��ره، وأن��ا ىّل حس��اب كب��ر م��ع  –
)لي��زا( وخال��د، وكل تي��ار التبلي��غ اخلان��ع، الل��ى بيس��لم 

اجملاهدي��ن لزباني��ة الس��لطة.
ف��ى ه��ذا الوق��ت وف��ى إمباب��ة كان أش��رف س��عد ي��رن ج��رس 

من��زل )لي��زا( .
اتفضل يا أشرف . –

يدخ��ل أش��رف ويس��لم عل��ى صاحب��ه، ثم جيلس وه��و يتفحص 
)لي��زا( مندهش��ا م��ن التغي��ر الكب��ر ال��ذى ط��رأ علي��ه، مالب��س 
بيض��اء ناصع��ة ورائحة املس��ك، وحليت��ه الطويلة، ووجه��ه املنر .

بادره أشرف قائاًل:
أن��ت ع��ارف أن��ا باحب��ك ق��د إي��ه، دا عي��ش ومل��ح، وفرحت  –

ل��ك ق��وى، ش��يخ كب��ر ومتصي��ت برض��ه ياأخ��ى، )لي��زا( 
دامي��ا كب��ر ف��ى أى حت��ة، وف��ى أى جم��ال بيبق��ى الري��س.

وأنا باحبك يا أشرف دا احنا أخوات . –
عشان كدا أنا جاى أحذرك. –
حتذرنى ؟! –
مؤامرة كبرة بتحصل حواليك. –
قل لن يصيبنا إالماكتب اهلل لنا )قاهلا ليزا وهو ثابت(. –
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أمن الدولة باعونا، وبقينا فى خطر. –
صلى على النبى واهدا واحكي ىل بالراحة. –
جه��از أم��ن الدول��ة س��رب معلوم��ات ع��ن طري��ق املرش��دين إن  –

احن��ا الل��ى أرش��دنا ع��ن خلي��ة كوب��رى إمباب��ة.
وهما يعملوا كدا ليه؟! )قاهلا ليزا مندهشا( –
واهلل م��ا ع��ارف، والش��يخ جاب��ر حال��ف إن��ه هيخل��ص علين��ا  –

أن��ا وان��ت، وأقس��م ب��اهلل إن كل راج��ل م��ن رجالت��ه هيك��ون 
قص��ادة عش��رة م��ن مجاع��ة التبلي��غ، وإن��ه ه��و الل��ى هيق��ود 

العملي��ة بنفس��ه.
أجاب )ليزا( وكأنه يستعيد شخصيته األوىل : 

ييج��ى أه��ال وس��هال، وأن��ا أطل��ع ل��ه لوح��دى، وبع��ون اهلل  –
أكس��حه وأخلي��ه يزح��ف م��ن أول قه��وة )وزة( لغاي��ة ناصي��ة 

س��ور الصناي��ع.
أن��ا ع��ارف طبع��ا إن ان��ت كف��اءة، ماح��دش ينك��ر، وقلب��ك  –

قاع��د، وتق��در جت��ّرى كتيب��ة منه��م قدام��ك، ب��س املوض��وع 
ك��ر، وبق��ى معاه��م قناب��ل بتتفج��ر ع��ن بع��د، ورشاش��ات، 
دى م��ش خناق��ة، دى معرك��ة حربي��ة، وأن��ا خاي��ف علي��ك.

خليها على اهلل . –
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عبري

أح��دث خ��ر زواج صف��اء صدم��ة كب��رة لعب��ر الت��ى كان��ت 
حياته��ا مس��تقرة من��ذ عق��دت معه��ا الصفق��ة املريب��ة، م��اذا أفعل؟ 
ه��ل س��أعود م��رة أخ��رى للبح��ث ع��ن غره��ا ينقذن��ى م��ن حال��ة 

الضي��اع واحلرم��ان الت��ى س��أعود إليه��ا م��ن جدي��د؟
م��ع أن��ى مل أش��عر يوم��ا بالس��عادة الكامل��ة م��ع صف��اء، لكن��ى 
ال أس��تطيع أن أعي��ش بدونه��ا، أع��رف أنه��ا مل حتبن��ى يوم��ا، 
وأنه��ا كان��ت تفع��ل مع��ى كل م��ا أري��د م��ن أج��ل امل��ال، ولكن��ى 
كن��ت أحبه��ا وأخل��ص هل��ا، مل��اذا تتخل��ى عن��ى وتتن��ازل ع��ن 

حب��ى هل��ا به��ذه الس��هولة ؟ م��اذا أفع��ل ؟
وج��دت )عب��ر( نفس��ها أم��ام بي��ت )صف��اء( ويده��ا ت��رن 

ج��رس الب��اب.
صفاء : اتفضلى .

صحيح اللى مسعته دا؟  –
س��ألتها عب��ر واحل��زن يهزمه��ا وكأنه��ا أم��راة مسع��ت خ��ر 

زواج زوجه��ا م��ن أخ��رى .
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صف��اء تضح��ك وتق��ول ف��ى س��رها ) يابن��ت اجملنون��ة ( ث��م 
تق��ول : 

تعاىل ياعبر ادخلى . –
عب��ر : أن��ا جاي��ة أس��الك س��ؤال واح��د، أن��ا قص��رت مع��اِك 
ف��ى حاج��ة ؟! أن��ا إي��ه ذنب��ى، تغ��درى ب��ىَّ بالقس��وة دى لي��ه، 

أن��ا عمل��ت إي��ه ؟!
ب��ص ياعب��ر ان��ِت م��ش حمتاج��ة ىل، وال حمتاج��ة ألى  –

واح��دة .
سألتها عبر وهى تبكى:

دى الوقت بتقوىل كدا؟  –
ه��ى دى احلقيق��ة، ان��ِت بتخلين��ى أعم��ل الل��ى نفس��ك  –

الرجال��ة تعمل��ه في��ِك، ان��ِت س��ليمة، وبتحب��ى الرجال��ة أن��ا 
متاك��دة.

إزاى ؟ –
مل��ا بنبق��ى م��ع بع��ض، دامي��ا بتنادين��ى باس��م راج��ل،  –

وبتتصرف��ى معاي��ا دامي��ا كأن��ى راج��ل وان��ِت س��ت، ان��ِت 
م��ش ش��اذة، ان��ِت س��ليمة ب��س عن��دك مش��كلة وحله��ا 

بس��يط، مش��كلة نفس��ية.
عبر تتأمل وتبكى وهى تسمع كالم صفاء .
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تكمل صفاء : 
أن��ا م��ش ع��اوزاِك تعيط��ى، ه��ى دى احلقيق��ة، عالقت��ك  –

بأخت��ك كان��ت يتس��عدك عش��ان كنت��وا بتقض��وا وق��ت طويل، 
أك��رت م��ن س��اعة م��ع بع��ض، وان��ِت بتحب��ى ك��دا، ف��رتة 

طويل��ة، وبعده��ا ممك��ن حيص��ل كل ش��ئ.
يعنى أنا انفع مع راجل ؟! –
طبع��ا ان��ِت زى الف��ل، ب��س الراج��ل دا الزم يك��ون فاه��م،  –

ان��ِت حمتاج��ة وق��ت طوي��ل لله��زار، م��ش يبق��ى زى احلم��ار 
الل��ى كن��ِت متج��وزاه.

قصدك احلمارين ) وتضحك( . –
ماتعقدي��ش  – وغني��ة،  ان��ِت مجيل��ة  احلقيق��ة،  ه��ى دى 

حيات��ك، اجت��وزى، ومافيه��اش حاج��ة مل��ا تفهم��ى ج��وزك 
عل��ى طبع��ك، مافيه��اش حاج��ة أب��دا، عارف��ة ياعب��ر ان��ِت 
ع��اوزة راج��ل حقيق��ى م��ن بت��وع زم��ان، راج��ل يك��ون 
صاح��ب م��زاج، يفض��ل يرّق��ص فيك��ى، ويدّلع��ك س��اعتن 
تالت��ة، وان��ِت تاكلي��ه بس��نانك بع��د ك��دا، م��ش العي��ال 

الفاف��ى بت��وع اليوم��ن دول .
تأك��دت عب��ر أن ق��رار صف��اء نهائ��ى، وأن عالقته��ا به��ا ق��د 

انته��ت لأب��د. 
ألف مروك ياصافى . –
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حط��ى ال��كالم الل��ى أن��ا قلت��ه ف��ى دماغ��ك، ان��ِت إنس��انة  –
طيب��ة، ل��و اختلص��ِت م��ن العي��ب الوحي��د الل��ى في��ِك، 

هتبق��ى أحس��ن واح��دة ف��ى الدني��ا. 
هاحاول، فعال الزم أواجه املشكلة دى، والزم أحلها. –

للواق��ع  استس��لمت  أن  بع��د  الكواف��ر  إىل  عب��ر  ع��ادت 
اجلدي��د، وكل األح��داث ت��دور ف��ى رأس��ها، فف��ى كل األح��وال 
مل تع��د صف��اء مل��كاً هل��ا، كل ش��ئ ع��اد إىل نقط��ة الصف��ر، لق��د 
كان��ت صف��اء ت��ؤدى مهم��ة مقاب��ل امل��ال، مل حتبن��ى أب��دا لذل��ك 
أنه��ت العالق��ة مبنته��ى البس��اطة، لق��د خانتن��ى، خان��ت حب��ى 
وإخالص��ى هل��ا، فأن��ا مل أع��رف أى س��يدة أو فت��اة ط��وال ف��رتة 
عالقتن��ا، وكن��ت أرف��ض البن��ات الالت��ى يعرض��ن أنفس��هن عل��ّى، 
نع��م كن��ت أحبه��ا حب��ا عميق��ا م��ع أن��ى كن��ت واثق��ة م��ن أنه��ا 

مل ول��ن حتبن��ى أب��داً.
تنازل��ت عن��ى به��ذه الس��هولة ولكن��ى ل��ن اتن��ازل ع��ن حب��ى 

هل��ا، فق��د عش��نا س��نة كامل��ة م��ن أمج��ل س��نوات العم��ر .
عب��ر جتل��س عل��ى كرس��ى املكت��ب املخص��ص هل��ا ف��ى 

الكواف��ر بينم��ا تدخ��ل فتات��ان.
إحدى الفتاتن : 

مساء اخلر. –
مساء النور ياحبيبتى . –
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قالتها عبر وهى تتفحص الفتاة األخرى، كأنها تعاينها.
ع��اوزة أعم��ل ش��عرى زى ش��عر صف��اء ) وتش��ر إىل الفت��اة  –

األخ��رى(
قوى قوى ياحبيبتى –

ثم تنظر لصفاء متسائلة: 
هو انِت امسك صفاء ؟! سبحان اهلل . –
خر، هو فيه حاجة يامدام ؟! –
أع��ز صديق��ة ىل كان امسه��ا صف��اء، س��افرت اخل��ارج م��ع  –

جوزه��ا النه��اردة، بيقط��ع م��ن حت��ة وبيوص��ل ف��ى حت��ة، 
ه��و ان��ِت بتش��تغلى ياصف��اء؟

بادّور على شغل. –
ردت عب��ر وكأنه��ا أس��د وج��د فريس��ة وخيش��ى هروبه��ا فق��رر 

االنقض��اض عليه��ا بس��رعة : 
أن��ا حمتاج��ة حل��د زي��ك، يك��ون معاي��ا ف��ى الكواف��ر والبيت  –

حتة. وكل 
يعن��ى إي��ه يام��دام، ش��غالة ؟! ان��ِت فهمتين��ى غل��ط، أن��ا  –

متعلم��ة ومعاي��ا دبل��وم.
سكرترة . –
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أن��ا موافق��ة، وه��ى تنظ��ر لصديقته��ا : بصراح��ة الش��غالنة  –
دى جاي��ة ف��ى الوق��ت املناس��ب.

فع��ال ياحبيبت��ى، وان��ِت كم��ان جيت��ى ف��ى الوق��ت املناس��ب  –
ماتعرفي��ش الل��ى قبل��ك كان��ت مرحيان��ى ق��د أي��ه وش��ايفة كل 
طلبات��ى ب��س النصي��ب بق��ى، اجت��وزت، عل��ى فك��رة كان��ت 

مجيل��ة زي��ك، وامسه��ا صف��اء عل��ى إمس��ك.
ربنا خيليكى يامدام، وأقدر أنزل الشغل من أمتى ؟ –
من دى الوقت  –

قالته��ا عب��ر وعيناه��ا ترق��ص فيه��ا الفرح��ة : ه��و النصي��ب 
ك��دا، متش��ى صف��اء، تيج��ى صف��اء غره��ا وأحس��ن منه��ا، 

وتضح��ك )عب��ر( والفتات��ان ف��ى دهش��ة .
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أمن الدولة

اجتم��اع كب��ر ف��ى مبن��ى مديري��ة أم��ن اجلي��زة يض��م كب��ار 
القي��ادات األمني��ة، رج��ال م��ن مباح��ث أم��ن الدول��ة، واألم��ن 
الع��ام، ورئاس��ة اجلمهوري��ة الذي��ن تالق��وا ف��ى الس��اعة الس��ابعة 
صباح��ًا، وكأنه��م قض��وا اللي��ل ف��ى انتظ��ار ش��روق الش��مس.

العمي��د )س��يف( ي��رأس االجتم��اع بكلمات��ه املعت��ادة، الت��ى 
يب��دأ به��ا كل اإلجتماع��ات م��ع القي��ادات األمني��ة وكأن��ه يداف��ع 
ع��ن النظري��ات احلديث��ة الت��ى درس��ها ف��ى اخل��ارج، والت��ى 
يرف��ض معظ��م احلض��ور تطبيقه��ا، فه��و يؤم��ن ب��أن عل��م نف��س 
اجلرمي��ة ال��ذى ي��درس الدواف��ع الت��ى جتع��ل اجملرم��ن يقوم��ون 
به��ذه اجلرائ��م يق��دم لن��ا حل��واًل، ف��إذا قضين��ا عل��ى الدواف��ع 

الرت��كاب اجلرائ��م منع��ت أو قل��ت إىل ح��د كب��ر.
ال��كل هن��ا يرف��ض طريق��ة )س��يف( ف��ى االس��تجواب والبح��ث 
اجلنائ��ى، ويتهمون��ه بأن��ه خي��اىل، ونظريات��ه الميك��ن أن تطب��ق 

ف��ى مص��ر .
سيف : 
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احن��ا ك��دا بنقض��ى عل��ى اإلرهاب��ن ونقب��ض عليه��م، ولك��ن  –
س��يأتى غره��م مئ��ات ألنن��ا ال نقض��ى عل��ى اإلره��اب، علين��ا 

أن حن��ارب اإلره��اب ال اإلرهابي��ن.
العميد معتز :

مافي��ش داع��ى للطريق��ة دى ياس��يف باش��ا، م��ش وقت��ه،  –
البل��د بتضي��ع، عندن��ا عي��ال جمرم��ن الزم جنيبه��م ونول��ع 
فيه��م كله��م، دول م��ش بن��ى أدم��ن، ول��و اديناه��م فرص��ة 

يتنفس��وا هيولع��وا فين��ا وف��ى البل��د كله��ا.
حضرتك مش فاهمنى يامعتز باشا . –

يقف معتز بعصبية مهددًا: 
أنا كده مش هاكمل االجتماع. –

يتجاهل��ه )س��يف( ويوج��ه كالم��ه لآلخري��ن : العي��ال دول 
بيعمل��وا ك��دا لي��ه ؟ ه��و دا الس��ؤال الل��ى احن��ا ل��و جاوبن��ا علي��ه 
ص��ح هنقض��ى عل��ى اإلره��اب، م��ن الس��هل ج��دا حنب��س العي��ال 
دول أو نصفيه��م، ب��س هيطل��ع غره��م أكث��ر شراس��ة وعن��ف، 
خل��وا بالك��م ياباش��اوات م��ن كالم��ى كوي��س، الزم نقض��ى عل��ى 

اإلره��اب وأس��بابه.
معتز : 
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أم��ال احن��ا بنعم��ل إي��ه؟! وأوالدن��ا الل��ى بيضح��وا حبياته��م  –
كل ي��وم، دا احن��ا ش��غالن لي��ل ونه��ار.

احن��ا فع��ال بنقض��ى عل��ى اإلرهابي��ن، ودول جمموع��ة  –
أش��خاص، لك��ن بنق��وى ونغ��ذى الفك��رة وه��ى اإلره��اب الل��ى 

بيك��ر ي��وم بع��د ي��وم.
الكالم ده ال هيودى وال هيجيب . –
اإلره��اب فك��رة والزم نقض��ى عليه��ا بالفك��ر واملناقش��ة،  –

عاوزي��ن العلم��اء ي��زوروا املعتقل��ن ويتح��اوروا معاه��م، دا ل��و 
حلقن��ا ال��والد الصغري��ن املغ��رر بيه��م يبق��ى كس��بنا مكس��ب 
كب��ر، لك��ن ش��عورهم بالظل��م بيديه��م م��رر جدي��د يرس��خ 
الفك��رة ف��ى دماغه��م، ويديه��ا ق��وة وجاذبي��ة، فيعج��ب بيه��ا 
كت��ر م��ن الش��باب الل��ى بيس��يطر علي��ه فك��رة إنن��ا بنح��ارب 

دي��ن ربن��ا وإنن��ا كف��ار.
كف��ار إزاى ؟! احن��ا عارف��ن ربن��ا كوي��س ي��ا )س��يف(  –

باش��ا، والعي��ال دى عارف��ن ك��دا، وبيخرب��وا ف��ى بالده��م 
عش��ان ال��دوالرات الل��ى بتجيله��م م��ن ب��ره.

أن��ا ش��ايف إن احن��ا الزم نقض��ى عل��ى أس��باب اإلره��اب  –
واحن��ا بنقب��ض عل��ى العي��ال دول الل��ى برتكب��وا جرائ��م 
جنائي��ة، أم��ا الل��ى عنده��م أف��كار متطرف��ة، جم��رد أف��كار، 
الزم نتح��اور معاه��م مبس��اعدة أه��ل الفك��ر والدي��ن، الزم 

نواج��ه الفك��ر بالفك��ر.
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أن��ا منس��حب م��ن االجتم��اع يامجاع��ة ومع��رتض عل��ى كل  –
الل��ى قال��ه )س��يف( باش��ا، وهاق��دم مذك��رة ملع��اىل وزي��ر 

الداخلي��ة إلعفائ��ى م��ن االش��رتاك ف��ى العملي��ة دى.
)ه��رج وم��رج ف��ى القاع��ة، الضب��اط حياول��ون إقن��اع معت��ز 
بالرتاج��ع ع��ن ق��راره ومواصل��ة االجتم��اع حت��ى نهايت��ه، فيقب��ل 

عل��ى مض��ض(
يواصل )سيف( حديثه : 

يعن��ى مث��ال اجلماع��ات دى م��ش ش��كل واح��د، م��ع ذل��ك  –
احن��ا بنتعام��ل معاه��م كأنه��م حاج��ة واح��دة، ودا غل��ط، 
يعن��ى الس��لفية اجلهادي��ة مث��اًل بيكره��وا التبلي��غ والدع��وة، 
فاحن��ا ممك��ن خنليه��م هم��ا يصلح��وا أف��كار بع��ض، مبعن��ى 
إن احن��ا ل��و احتن��ا الفرص��ة جلماع��ة التبلي��غ والدع��وة 
تش��تغل هينض��م ليه��ا الش��باب املتدي��ن ب��دل م��ا ينض��م 
للجماع��ات التكفري��ة، وبك��دا ميارس��وا نش��اطهم ف��ى الص��الة 
وحف��ظ الق��ران ودع��وة الن��اس للص��الة، فالن��اس دول بيعت��روا 
الث��ورة فتن��ة وح��رام، واخل��روج عل��ى الدول��ة والنظ��ام ح��رام 
ش��رعًا، وبيمنع��وا أعضاءه��م م��ن ال��كالم ف��ى السياس��ة، الزم 
نس��اعدهم، وهم��ا الل��ى جيتذب��وا الش��باب، ب��دل م��ا ينضم��وا 

للجماع��ات الل��ى بتحاربن��ا لي��ل ونه��ار.
سأله أحد الضباط : 
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حضرت��ك م��ش ش��ايف إن دا هياخ��د وق��ت طوي��ل، يك��ون  –
العي��ال دول خلص��وا عل��ى البل��د؟

أجابه )سيف(: 
احن��ا الزم نش��تغل عل��ى الت��وازى، مبعن��ى إن الق��وات تقب��ض 

عل��ى اإلرهابي��ن وتقض��ى عل��ى اإلره��اب ف��ى نف��س الوق��ت.
ألف��ت  – ع��اوز  ب��س  حضرت��ك،  آس��ف  أن��ا  افن��دم  ي��ا 

. ت��ك حضر نظر
اتفضل. –
الرئي��س الس��ادات ح��ب يعم��ل فك��رة الت��وازن دى، وكان��ت  –

نهايت��ه الفش��ل واستش��هد ه��و عل��ى إي��د اإلرهابي��ن.
وجدها )معتز( فرصة للتدخل فى احلوار برؤيته:

التبلي��غ أو الس��لفية أو أى اس��م ألى مجاع��ة كله��ا أمس��اء  –
خمتلف��ة، كله��م ليه��م نف��س اهل��دف، القض��اء عل��ى نظ��ام 

احلك��م وع��ودة اخلالف��ة، ب��س كل ش��يخ ول��ه طريق��ة.
القض��اء عل��ى اإلره��اب الزم يك��ون بالفك��ر، أن��ا متأك��د إن  –

الق��وة لوحده��ا عمره��ا ماهتقض��ى عل��ى اإلره��اب 
قاهل��ا س��يف بص��وت ع��اٍل موجه��اً كالم��ه إىل معت��ز، ث��م 

أكم��ل: 

www.jadidpdf.com



207

ماينفع��ش نفض��ل ط��ول الوق��ت ننش��ف ف��ى األرض املبلول��ة  –
ومنس��حها واحن��ا س��ايبن احلنفي��ة مفتوح��ة، الزم نقف��ل 

احلنفي��ة األول.
أن��ا هاس��يبكم وابعتلك��م س��باك يش��وف موض��وع احلنفي��ة  –

دى، باس��جل اعرتاض��ى عل��ى أس��لوب إدارة األزم��ة .
دى حاجة ترجع لك يا افندم . –

خرج )معتز( من حجرة االجتماعات وهو يردد : 
البلد بتضيع ولسة هنتكلم ؟! –

رف��ع )معت��ز( املذك��رة الت��ى وع��د برفعه��ا لوزي��ر الداخلي��ة، 
ورأى الوزي��ر إعف��اء س��يف م��ن املهم��ة وإس��نادها للعمي��د )معت��ز( 

ك��ى يقض��ى بقبضت��ه احلديدي��ة عل��ى اإلرهاب��ن ف��وراً.
س��يارات األم��ن املرك��زى مت��أ ش��وارع إمباب��ة، القب��ض 
العش��وائى ع��اد م��ن جدي��د، الكمائ��ن مترك��زت أم��ام املس��اجد 
الك��رى، تعتق��ل املصل��ن ف��ور خروجه��م م��ن املس��جد، كل 
امللتح��ن يت��م القب��ض عليه��م ف��ى كمائ��ن الش��رطة دون س��ؤاهلم 
ع��ن ش��ئ، فاللحي��ة تكف��ى وحده��ا كدلي��ل إدان��ة، وجرمي��ة 

ت��ؤدى إىل املعتق��ل.
انكم��ش الش��يخ )جاب��ر( وأرج��أ أف��كاره املتعلق��ة باالنتق��ام 

حت��ى ته��دأ ري��ح )معت��ز( العاتي��ة الت��ى س��تقتلع كل ش��ئ.
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صارح جابر رفيقه حسن مبا يدور فى ذهنه: 
وص��ول معت��ز في��ه خ��ر كت��ر، كفاي��ة إن��ه هيخلصن��ا م��ن  –

لي��زا وأصحاب��ه، وهياخ��د بتارن��ا منه��م.
يعنى إيه الكالم دا ؟ –
)معت��ز( مابيفرق��ش بين��ا وب��ن خال��د و)لي��زا(، كلن��ا عن��ده  –

زى بع��ض، أى واح��د الب��س جالبي��ة بيض��ا ول��ه دق��ن يبق��ى 
إرهاب��ى، فاحن��ا ل��و اتدارين��ا وطلعن��ا م��ن الص��ورة، معت��ز مش 
هيالق��ى قدام��ه غ��ر التبلي��غ والدع��وة يفرمه��م وخيلصن��ا 

منه��م وم��ن ش��رهم.
ان��ت م��ش ممك��ن تك��ون بن��ى آدم، ان��ت أكي��د ش��يطان،  –

حس��بى اهلل ونع��م الوكي��ل.
انت بتقول إيه؟ –

انص��رف حس��ن م��رددا : حس��بى اهلل ونع��م الوكي��ل، وق��رر 
االنش��قاق ع��ن )جاب��ر( ومجاعت��ه وإب��الغ الش��رطة عن��ه ولك��ن 
بع��د حتذي��ر )لي��زا( م��ن ش��روره أواًل، ولك��ى يس��تطيع أن يص��ل 
للقاه��رة بس��الم كان علي��ه أن حيل��ق حليت��ه، وأن يرت��دى مالب��س 
ش��بابية، ففع��ل عل��ى مض��ض، وف��ور وصول��ه اجت��ه إىل بي��ت 

)لي��زا(.
»الس��الم عليك��م« قاهل��ا حس��ن للي��زا ال��ذى ق��ام ليس��تقبله ف��ى 

بيت��ه دون ت��ردد وبثق��ة : 
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وعليكم السالم يا أخ حسن. –
ربنا يثبت خطاكم، بامسع عنكم كالم عظيم. –
بارك اهلل فيك، انت عارف الشيخ خالد؟  –

)وهو يشر خلالد اجلالس معه(
طبع��ا، أخ كري��م م��ن تالمي��ذ الش��يخ إبراهي��م ع��زت، كن��ا  –

كلن��ا بنتعل��م س��وا ف��ى مس��جد أن��س ب��ن مال��ك، ويام��ا 
خرجن��ا س��وا ف��ى س��بيل اهلل.

هنا يتدخل خالد فى احلوار: 
كلن��ا تالمي��ذ الش��يخ ابراهي��م حت��ى جاب��ر، ولكن��ه احن��رف  –

ع��ن مس��ار التبلي��غ والدع��وة.
يؤمن حسن على كالمه مكماًل: ضيعنا وقضى علينا.

خال��د: ال ياش��يخ حس��ن، ان��ت قيم��ة كب��رة، وهتفض��ل ف��ى 
خدم��ة الدع��وة.

حسن: بارك اهلل فيك، أنا انفصلت عن جابر لأبد.
)لي��زا(: ب��س ان��ت ع��ارف إنه��م م��ش هيس��يبوك بالس��هولة 
دى، دول بيصف��وا أى ح��د خي��رج عليه��م حفاظ��ا عل��ى الس��رية.
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حس��ن: »ق��ل ل��ن يصيبن��ا إال ماكت��ب اهلل لن��ا«، أن��ا م��ش 
مه��م ي��ا أخ لي��زا، امله��م انت��م، وأن��ا ع��ارف انت��م تعبت��وا ق��د إي��ه 

عش��ان تلم��وا مش��ل اجلماع��ة بع��د م��ا تفكك��ت.
)لي��زا(: األم��ن ع��ارف إن احن��ا مالن��اش ف��ى التخري��ب 

واإلره��اب.
حس��ن: أن��ا م��ش خاي��ف عليك��م من األم��ن، أنا خاي��ف عليكم 
م��ن الش��يطان، الل��ى امس��ه )جاب��ر(، الل��ى ع��اوز ينتق��م من��ك.
)لي��زا(: ماتش��غلش بال��ك باملوض��وع دا، احن��ا بع��ون اهلل 

هنخلي��ه ين��دم ل��و فك��ر يأذين��ا .
اش��تد ع��ود لي��زا، وازدادت قوت��ه بانضم��ام حس��ن ال��ذى بايعه 

ه��و اآلخ��ر فأض��اف مكس��با جدي��دا جلماع��ة التبلي��غ والدعوة .
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أسري

»أن��ا متأك��دة أن الس��عادة الت��ى س��تغمره ل��ن ت��رتك ف��ى قلب��ه 
ول��و مكان��اً صغ��راً ج��داً للغض��ب، ه��ل س��يغضب )لي��زا( من��ى ؟ 
ال .. أن��ا أعرف��ك ياحبيب��ى جي��دًا، فأن��ت حب��ى الكب��ر، كن��ت 
أري��د أن أتأك��د أواًل أن حب��ك ق��د ط��رح أول زه��رة ف��ى أحش��ائى، 
وأن غرامن��ا س��يصر حلم��اً ودم��ًا، وقريب��اً ج��دا سيمش��ى عل��ى 

األرض، وينادي��ك باب��ا وينادين��ى مام��ا«.
تأك��دت أم��ل م��ن محله��ا - ال��ذى كان��ت تش��ك في��ه من��ذ 
ش��هرين، ومل خت��ر )لي��زا( باخل��ر الس��عيد إال بع��د أن تأك��دت.

مل يصدق )ليزا( أذنيه وسارع حيتضنها قائاًل:
ألف مروك ياحبيبتى. –
بالراحة هتفعص حممود. –
خالص بقى لينا عيلة كبرة )قاهلا ليزا فرحا(. –
ل��و ول��د هنس��ميه حمم��ود عل��ى اس��م وال��دك، ول��و بن��ت  –

هنس��ميها أمين��ة عل��ى اس��م أم��ى.
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ق��ال وه��و يبتس��م ابتس��امة عريض��ة تكش��ف ع��ن بع��ض م��ا 
يش��عر ب��ه م��ن الس��عادة: 

إن ش��اء اهلل ل��و بن��ت هنس��ميها )أم��ل(، ول��و ول��د هنس��ميه  –
)ليزا(، عش��ان أنا كان نفس��ى يبقى امسى )ليزا( فى البطاقة.
أص��وات س��يارات الش��رطة، وعس��اكر األم��ن املرك��زى تض��رب 

األرض فتح��دث صوت��اً مرعب��ًا، أم��ل تنظ��ر م��ن الش��باك : 
احلق يا )ليزا( البيت متحاصر واحلكومة مالية الشارع . –

)لي��زا( ينظ��ر ويتعج��ب، العس��اكر يصوب��ون البن��ادق األلي��ة 
حن��و )لي��زا(، وكتيب��ة كامل��ة تقتح��م الش��قة، الضاب��ط يض��رب 
)لي��زا( ال��ذى ال يق��اوم أص��ال ويطرح��ه أرض��ا، ث��م يض��ع 
احلدي��د ف��ى يدي��ه وقدمي��ه ويص��ل السلس��لة بينهم��ا حت��ى ال 
يس��تطيع الف��رار، وأم��ل تص��رخ: »حس��بى اهلل ونع��م الوكي��ل«.
 ق��وات األم��ن تص��وب الرشاش��ات حن��و )لي��زا( بع��د أن أنزل��وه 
إىل الش��ارع واقت��ادوه ف��ى منتص��ف دائ��رة م��ن اجلن��ود مكب��اًل 
بالسالس��ل، ف��ى طريقه��م إىل الس��يارات الت��ى مل تس��تطع الدخول 

م��ن س��ور الصناي��ع، والت��ى س��توصله إىل م��ا وراء الش��مس .
الن��اس تنظ��ر هل��ذا املش��هد حب��زن ودهش��ة، و)لي��زا(، يس��ر 
خبط��ى ثابت��ة مبتس��ماً راضي��ًا، م��رددًا: الح��ول وال ق��وة إال ب��اهلل.
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ال أح��د يع��رف إىل أي��ن ذه��ب )لي��زا(، ف��ى أى نقط��ة خل��ف 
الش��مس، فزوجت��ه احلائ��رة كلم��ا س��ألت عنه فى قس��م إمبابة وفى 
أمن الدولة ال تسمع إال رداً واحدًا: »هذا االسم غر مسجل لدينا«. 
ول��و ذك��ر أح��د جران��ه أن��ه متأك��د أن )لي��زا( هن��ا ف��ى قس��م 
إمباب��ة، فق��د اقتادت��ه الش��رطة أم��ام أعينن��ا، وحن��ن جران��ه، 
كان مص��ره االعتق��ال ف��ورًا، فوصل��ت الرس��الة للجمي��ع، جم��رد 
الس��ؤال ع��ن )لي��زا( جيعل��ك تلق��ى مص��ره اجمله��ول نفس��ه، 
و)أم��ل( مازال��ت تبح��ث ع��ن زوجه��ا، ومل تفق��د األم��ل ف��ى 
العث��ور علي��ه رغ��م م��رور كل ه��ذه الس��نوات، وكلم��ا نظ��رت 
لولده��ا حمم��د ش��عرت وكأنه��ا ت��رى )لي��زا(، حمم��د ال��ذى 
أرادت أن تس��ميه لي��زا ولك��ن موظف��ة الصح��ة نصحته��ا ب��أال 
تس��ميه به��ذا االس��م ألن��ه مس��لم، ورأت أن احل��ل ه��و أن يك��ون 
امس��ه مركب��ًا، )حمم��د لي��زا(، ولده��ا، مث��رة حبه��ا الكب��ر ال��ذى 
أهلكته��ا أس��ئلته ع��ن أبي��ه، فبعدم��ا كان��ت تق��ول ل��ه ح��ن كان 
صغ��راً إن أب��اه خ��ارج ف��ى س��بيل اهلل ف��ى اهلن��د، وس��يعود بع��د 
ع��ام أو عام��ن، أك��دت ل��ه أن مايس��معه ع��ن والده م��ن اجلران، 
وأه��ل التبلي��غ والدع��وة صحي��ح، »نع��م ياول��دى اعتقل��ه الظامل��ون 

ألن��ه كان يدع��و إىل س��بيل رب��ه باحلكم��ة واملوعظ��ة احلس��نة.
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ك��ر )حمم��د لي��زا( الصغ��ر ف��ى بيئ��ة رباني��ة كم��ا أوص��ى 
أب��وه، فعمل��ت أم��ل عل��ى حتفيظ��ه الق��رآن، فختم��ه قب��ل أن يت��م 
الثامن��ة م��ن عم��ره، ودرس عل��وم احلدي��ث، وص��ار م��ن ط��الب 
العل��م الذي��ن ذاع صيته��م وه��و ف��ى الرابع��ة عش��ر م��ن عم��ره، 
ففرح��ت ب��ه فرح��ة مل تس��تطع أن تنس��يها حزنه��ا عل��ى أبي��ه 
احلبي��ب، ال��ذى خط��ف م��ن ب��ن يديه��ا وأم��ام الن��اس مجيع��ا 

واختف��ى وال تع��رف مص��ره.
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ليزا االبن

»احلم��دهلل ال��ذى وفقن��ا إىل م��ا حيب��ه ويرضي��ه، الت��أم مش��ل 
مجاع��ة التبلي��غ والدع��وة، وانض��م إلين��ا الكث��ر م��ن أنص��ار 
)جاب��ر(، ليت��ك مع��ى ي��ا أب��ى، ليت��ك ت��رى بعيني��ك جناحن��ا 

ال��ذى ضحي��ت بنفس��ك ف��ى س��بيله«. 
به��ذه الكلم��ات هن��أ )لي��زا( االب��ن نفس��ه ح��ن رأى مج��وع 
املبلغ��ن مت��أ س��احة مس��جد الصحاب��ة، وتف��رتش الش��ارع حت��ى 

أغل��ق ش��ارع س��ور الصناي��ع .
الت��ف الن��اس ح��ول الش��اب الصغ��ر ال��ذى مث��ل عنده��م 
املعج��زة، فه��و يش��به أب��اه ف��ى املالم��ح ويفوق��ه ف��ى العل��م، حت��ى 
أن البع��ض زع��م أن روح الوال��د الطاه��رة قد س��كنت جس��د الغالم.
اس��تخدم )لي��زا( ذكاءه ف��ى الدع��وة فأبق��ى عل��ى لق��اء الثالث��اء 
ال��ذى كان الن��اس خيرج��ون فيه ملالق��اة )جابر(، وح��ول وجهتهم 
إىل مس��جد الصحاب��ة، ليتعرف��وا عل��ى مجاع��ة التبلي��غ والدع��وة، 
فاس��توعبت اجلماع��ة معظ��م الش��باب املتحم��س ال��ذى يري��د أن 
يس��هم ف��ى نش��ر دي��ن اهلل والس��ر عل��ى خط��ى النب��ى وأصحاب��ه.
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انض��م املئ��ات للجماع��ة مبايع��ن )لي��زا( االب��ن أم��راً جلماع��ة 
التبلي��غ والدع��وة حت��ى يع��ود األمرالش��يخ )حمم��د لي��زا( وال��ده.

ب��دأت اجل��والت عل��ى املقاه��ى واحمل��ال التجاري��ة وف��ى 
األس��واق، وانطلق��ت األف��واج تدع��و الن��اس للص��الة وللع��ودة إىل 
تعم��ر بي��وت اهلل، آالف م��ن املبلغ��ن جيوب��ون كل بق��اع مص��ر، 

كل احملافظ��ات ب��ل كل الق��رى.
امت��أت الش��وارع باملبلغ��ن الذي��ن كان��وا إذا دخل��وا ش��ارعاً 
ضم��وا معظ��م ش��بابه، وب��دأ اس��م )لي��زا( ي��رتدد م��رة أخ��رى، 
لي��س أم��راً جلماع��ة التبلي��غ والدع��وة ف��ى إمباب��ة وحده��ا، 

ولك��ن ف��ى مص��ر كله��ا.
انزعج��ت الداخلي��ة م��ن جن��اح التجرب��ة، م��ع أنه��ا كان��ت 
مرحب��ة ومش��جعة للجماع��ة من��ذ البداي��ة، ف��كل املؤش��رات تؤك��د 
تراج��ع اجلرمي��ة وجت��ارة املخ��درات بعدم��ا اجتذب��ت اجلماع��ة 
معظ��م الش��باب الذي��ن وج��دوا مش��روعاً كب��راً ينتس��بون ل��ه، 

ويثبت��ون ع��ره أنه��م رج��ال.
ه��ذه التجمع��ات الكب��رة م��ع أنه��ا س��لمية، وحت��رم اخل��روج 
عل��ى احلاك��م إال أنه��ا ألق��ت الرع��ب ف��ى قل��ب النظ��ام، ال��ذى 
رأى أن جم��رد التجم��ع به��ذه األع��داد ميث��ل خطراً عل��ى وجوده.
ص��در األم��ر باعتق��ال )لي��زا( الصغ��ر، ولك��ن م��ن لدي��ه 
الق��درة عل��ى القب��ض عل��ى األم��ر احملب��وب ال��ذى مل يغض��ب 
اهلل ورس��وله، وال أصحاب��ه وال النظ��ام، ومل حي��رض يوم��ا عل��ى 
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العن��ف، وه��ل تس��تطيع الش��رطة أن تظلم��ه كم��ا ظلم��ت وال��ده 
وه��ذه اآلالف م��ن الش��باب املتحم��س يعترون��ه ق��دوة، وأم��راً 

صاح��ب رؤي��ة وهم��ة عالي��ة؟!
األم��ر الصغ��ر يس��لم نفس��ه خوف��اً عل��ى الدع��وة، فق��د رأى 
أن يئ��د الفتن��ة، ألن الق��وات إذا ج��اءت ق��د تعتق��ل املزي��د م��ن 

الش��باب، وق��د يس��قط قتل��ى وجرح��ى. 
ورغم أن أمه حاولت أن متنعه قائلة: 

هيغ��دروا بي��ك زى ماغ��دروا بأب��وك، ح��رام علي��ك ي��ا ابن��ى،  –
ت��روح هل��م برجلي��ك ؟! دا لس��ة ن��ار أب��وك ف��ى قلب��ى 
مابردت��ش، ال عارف��ة مي��ت وال ح��ى، بق��اىل مخستاش��ر س��نة 
ف��ى ع��ذاب، كان نفس��ى أع��رف ل��ه طري��ق، كان نفس��ى 
يس��لمونى جثت��ة حت��ى، أو يش��اوروا ىل عل��ى ق��ر ويقول��وا ىل 

إن��ه مدف��ون هن��ا، أوع��ى ت��روح ياحمم��د.
إال أنه طمأنها:

م��ا ختافي��ش ي��ا أم��ى، أن��ا هاتكل��م معاه��م، وأطمنه��م، ومل��ا  –
يتأك��دوا إن إحن��ا مالن��اش فى السياس��ة هارجع إن ش��اء اهلل، 
الزم أروح وأس��لم نفس��ى، ل��و ج��م هن��ا هتحص��ل جم��زرة، 
الن��اس هن��ا بيكره��وا احلكوم��ة، ول��و الش��رطة دخل��ت مفي��ش 

واح��د هيطل��ع عل��ى رجلي��ه.
)وهى تبكى( حاسة إنى مش هاشوفك تانى يا ابنى. –
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قل لن يصيبنا إال ماكتب اهلل لنا. –
ذه��ب حمم��د مبف��رده، وس��لم نفس��ه ف��ى قس��م إمباب��ة، بينم��ا 
ظل��ت أم��ه أم��ام القس��م مع بعض س��كان س��ور الصناي��ع واملقربن، 
وعل��ى رأس��هم أش��رف س��عد وأمح��د قي��ادة صديق��ا وال��ده .
م��رت مخ��س س��اعات ومل ين��زل حمم��د م��ن القس��م، فطلب��ت 
أم��ل م��ن قي��ادة أن يذه��ب ويس��أل عن��ه، ه��ل س��يخرج الليل��ة 
أم س��يتم عرض��ه عل��ى النياب��ة غ��دًا، ولكن��ه ع��اد إليه��ا قائ��ال : 

بيقولوا مفيش حد باالسم ده. –
صرخ��ت )أم��ل(: ح��رام عليك��م، م��ش كفاي��ة أب��وه، عاوزي��ن 

تاخ��دوه ه��و كم��ان ؟!.
ق��ال هل��ا أش��رف س��عد وه��و مينعه��ا م��ن التق��دم حنو القس��م : 

اركبى العربية انِت وروحى واحنا هنتصرف. –
ركب��ت أم��ل س��يارة أمح��د قي��ادة ال��ذى رج��ع به��ا إىل بيته��ا 

ث��م ع��اد ألش��رف قائ��اًل : 
هنعمل إيه ؟ –
بص، لو ما طلعش حلد بكرة يبقى هما جابوه لنفسهم. –
هنعمل إيه يا أشرف ؟ –
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بك��ره الت��الت، خنل��ى لق��اء الثالث��اء هن��ا ق��دام قس��م إمباب��ة،  –
دا ل��و املش��ايخ عرف��وا هيخربوه��ا، دول ييج��وا ملي��ون واح��د.

دى هتبقى جمزرة، ويبقى يوم أسود يوم فى حياتهم. –
وتبق��ى أس��ود س��نة ش��فوها، والك��ورة ف��ى ملعبه��م وهم��ا الل��ى  –

هيختاروا.
انتش��ر اخلر، فجاء الش��باب من ش��تى املناطق رافعن الفتات 
ُكت��ب عليه��ا: »أطلق��وا س��راح املعتقل��ن« »إطلق��وا س��راح )لي��زا(«.
جتم��ع اآلالف ح��ول قس��م إمباب��ة، فخ��رج املام��ور وأمه��ل 
املعتصم��ن عش��ر دقائ��ق، يرتك��ون فيه��ا أماكنه��م، ويع��ودون إىل 
منازهل��م، وم��ن يبق��ى بع��د ه��ذه املهل��ة إم��ا س��يعتقل أو س��يقتل، 
مؤك��داً ع��دم وج��ود معتقل��ن ف��ى القس��م، وع��دم وج��ود أى 

ش��خص إمس��ه )حمم��د لي��زا(.
قب��ل أن تنته��ى املهل��ة فتح��ت ق��وات األم��ن املرك��زى املي��اه، 
ج��رح الكث��رون، واعتق��ل بعضه��م، والذ البع��ض بالف��رار.
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احلرية

اش��تعل املوق��ف بع��د س��قوط الضحاي��ا، بك��ى س��ور الصناي��ع 
ومل يتحم��ل كث��رة األمس��اء الت��ى يس��بقها لق��ب ش��هيد، والت��ى 
كتب��ت علي��ه بالدم��وع والدم��اء فب��ات حزين��ًا، خي��م احل��زن عل��ى 
اجلمي��ع، مم��ا س��هل مهم��ة أش��رف ال��ذى رأى أن احل��ل الوحي��د 
لع��ودة األم��ر الصغ��ر ه��و اعتص��ام رفاق��ه أم��ام قس��م إمباب��ة. 
اس��تجاب املبلغ��ون الذي��ن وصلته��م دع��وة أش��رف فتجمع��وا 
أم��ام القس��م للمطالب��ة بف��ك أس��ر )لي��زا(، ومبحاكم��ة كل م��ن 
قت��ل الش��باب، فتح��ول قس��م إمباب��ة إىل نقط��ة س��وداء حييطه��ا 

س��حاب أبي��ض كثي��ف.
احلق يا افندم األهاىل حماوطن القسم  –

قاهل��ا )البلوكام��ن حس��ن اجلن��دى( للمأم��ور ال��ذى ه��رول إىل 
الناف��ذة ليش��اهد املنظ��ر قائ��اًل :

اتصل��وا باملديري��ة، عاوزي��ن ق��وات إضافي��ة حلماي��ة القس��م،  –
ل��و أى ح��د ح��اول اقتح��ام القس��م اضرب��وه بالن��ار.
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حال��ة اس��تنفار كام��ل داخ��ل القس��م، وذع��ر م��ن ه��ذا املش��هد 
املهي��ب ال��ذى مل حي��دث م��ن قب��ل، ومل ي��رد عل��ى األذه��ان 
أن��ه ميك��ن أن حي��دث ف��ى ي��وم م��ن األي��ام، األع��داد ف��ى تزاي��د 
مس��تمر، وكلم��ا زادت الن��اس، زادت الش��جاعة واإلص��رار ل��دى 

املعتصم��ن عل��ى حتقي��ق اهل��دف .
أغلق��ت مجي��ع الش��وارع احمليط��ة بالقس��م، فق��د افرتش��ها 
أنص��ار )لي��زا( فتحول��ت إىل مس��جد كب��ر قبلت��ه القس��م، واجلميع 

يهت��ف هتاف��اً واح��داً : )لي��زا .. لي��زا(.
حس��ن اجلن��دى : أن��ا م��ش مص��دق ي��ا افن��دم، إزاى دا 
حيص��ل؟! دا الن��اس دول بت��وع ربن��ا، ماهلم��ش ف��ى ال��كالم دا 

خ��الص!
املأم��ور : احن��ا كلمن��ا ال��وزارة ومس��تنين األوام��ر، ط��ول ماهما 
س��لمين ماح��دش يتعام��ل معاه��م، لك��ن ل��و حاول��وا اقتح��ام 
القس��م ..الض��رب ف��ى امللي��ان، كل دا عش��ان ال��واد الصغ��ر دا، 

ه��و عم��ل إي��ه بالظب��ط ؟
حس��ن : إرهاب��ى ياري��س، وجايل��ه ضب��ط وإحض��ار م��ن أم��ن 

الدولة.
عمل إيه يعنى ؟  –

قاهلا املأمور بانفعال.
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األص��وات تعل��و، واهلتاف��ات ت��زداد ق��وة، اجلمي��ع ينتظ��رون 
خ��روج األم��ر الصغ��ر .

ي��ا افن��دم ي��ا افن��دم، الق��وات الل��ى جاي��ه م��ن املديري��ة م��ش  –
ق��ادرة توص��ل، الن��اس مالي��ة الش��وارع، الكورني��ش كل��ه 
لغاي��ة مي��دان الكي��ت كات ملي��ان ن��اس، كله��م البس��ن 
جاللي��ب بيض��ا، وفارش��ن س��جاد عل��ى األرض وجران��ن، 

وقاعدي��ن يهتف��وا ض��د احلكوم��ة.
املأمور: أنا الزم أكلم الوزير، هات املوبايل.

حاضر يا افندم . –
ألو، صباح اخلر يا افندم .

الوزير : هييجى منن اخلر؟
احنا مستنين األوامر يا افندم . –
بقى قسم طويل عريض مش قادر يفض مظاهرة زى دى. –
ال ي��ا افن��دم دا اعتص��ام كب��ر، ح��واىل ملي��ون واح��د عل��ى  –

األق��ل حماوط��ن القس��م.
مسلحن؟ –
ال يا افندم.  –
إيه طلباتهم؟ –
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اإلفراج عن شاب معتقل امسه ليزا.
هو عمل إيه؟ –
جمم��ع الن��اس حوالي��ه، ه��و لغاي��ة دى الوق��ت ماعمل��ش  –

حاج��ة، ب��س خطورت��ه بتزي��د كل م��ا الن��اس بتك��رت حواليه، 
واهلل ي��ا افن��دم احن��ا نفذن��ا أم��ر الضب��ط واإلحض��ار الص��ادر 

م��ن نياب��ة أم��ن الدول��ة.
أن��ا هاكل��م س��يادة الرئي��س، وأق��ول ل��ك هنعم��ل إي��ه بالظبط،  –

وحل��د دا ماحيص��ل عل��ى اجلمي��ع ضب��ط النف��س، وكفاي��ة 
املصيب��ة الل��ى انت��وا عملتوه��ا وهيجت��وا الن��اس علين��ا.

كان أش��رف س��عد و)أمح��د قي��ادة( األكث��ر وضوح��اً ف��ى 
االعتص��ام، ألنهم��ا خيتلف��ان ف��ى املظه��ر والثي��اب ع��ن باق��ى 

املعتصم��ن ويق��ودان اهلت��اف حبم��اس.
أن��ا متأك��د إن لي��زا الصغ��ر هيطل��ع قب��ل املغ��رب إن ش��اء  –

اهلل، تراه��ن عل��ى ك��دا؟
تراه��ن إي��ه خي��رب بيت��ك ! دا ل��و املش��ايخ مسع��وك هيقيم��وا  –

علي��ك احل��د، وبعدي��ن إي��ه الل��ى خملي��ك متأك��د ق��وى ك��دا؟!
احلكوم��ة تق��در عل��ى مخس��ن، س��تن واح��د ف��ى خناق��ة  –

كب��رة، لك��ن اآلالف .. أل، م��ش ممك��ن، ودول م��ش آالف، 
دول أك��رت م��ن ملي��ون ومعاه��م احل��ق.
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اهلل ميس��يك باخل��ر ي��ا )لي��زا(، أو يرمح��ك ل��و كن��ت م��ت،  –
ابن��ك بق��ى متصي��ت أك��رت من��ك وحوالي��ه املالي��ن.

موبايل املأمور يرن : 
ألو، أفندم ياسيادة الوزير. –
اتكلم��وا م��ع الن��اس، وفهموه��م إن مافي��ش حاج��ة، املوض��وع  –

خل��ص، كان كل��ه جم��رد اش��تباه، والتحقي��ق أثب��ت إن 
الش��يخ ب��رئ، وهيخ��رج بع��د س��اعة.

وخنرجه فعال يامعاىل الباشا؟ –
أيوه، مدام ماعملش حاجة هنحجزه عندنا ليه؟! –

خ��رح املأم��ور م��ن القس��م ووق��ف أم��ام البواب��ة الرئيس��ية 
للمعتصم��ن بواس��طة ميكروف��ون :  متحدث��اً 

أح��ب أبش��ركم إن الش��يخ مت التحقي��ق مع��اه، وه��و زى الفل،  –
وخ��ارج بعد س��اعة.

اهلل اكر اهلل اكر . –
اشتعل الشارع بالتكبر والبهجة.

أرجوك��م افتح��وا الطري��ق للعربي��ات والن��اس، اتوكل��وا عل��ى  –
اهلل والش��يخ هيحصلك��م.

اهلل اكر اهلل اكر . –
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اهلتاف يرج القسم: )عاوزين ليزا .. عاوزين ليزا(
رف��ض املعتصم��ون الع��ودة إىل منازهل��م إال باألم��ر الصغ��ر، 
ال��ذى أصب��ح رم��زاً ديني��اً ووطني��اً ومث��اًل أعل��ى لش��باب إمباب��ة، 
فق��رر املأم��ور اإلف��راج عن��ه ف��ورا لتجن��ب املزي��د م��ن الضغ��وط .

خرج )ليزا( فهتف الناس: 
اهلل اكر، حييا األمر، حييا األمر. –

تق��دم أش��رف وقي��ادة ومعهم��ا )أم��ل( أم األم��ر، الت��ى تقدم��ت 
وكأنه��ا ف��ى حال��ة م��ن ع��دم اإلدراك ال تضح��ك وال تبك��ى، وال 
يب��دو عليه��ا أى رد فع��ل فأخذه��ا ولده��ا ف��ى حضن��ه فقال��ت : 

انت هتمشى وتسيب أبوك عندهم ؟!  –
وصرخت :

بق��اىل مخستاش��ر س��نة مس��تنية الي��وم دا، الن��اس معان��ا  –
النه��اردة ياابن��ى، م��ش هنمش��ى م��ن هن��ا إال ومعان��ا أب��وك، 

الل��ى مافي��ش ف��ى الدني��ا دى واح��د زي��ه.
ليزا االبن : 

عندك حق يا أمى. –
 والتفت إىل املأمور : 

احنا مش هنمشى من غر أبويا. –
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ونادى فى الناس : 
ل��و كنت��م جيت��وا النه��اردة عش��ان خترج��وا )لي��زا( م��ن األس��ر  –

فأن��ا م��ش )لي��زا( أن��ا حت��ة صغ��رة من��ه، لك��ن )لي��زا( لس��ه 
. هم عند

صرخ الناس : 
عاوزين ليزا، عاوزين ليزا. –

ع��اد املأم��ور إىل مكتب��ه داخ��ل القس��م مذع��ورًا، يبح��ث ع��ن 
املوباي��ل - وه��و أمام��ه - ك��ى يكل��م الوزي��ر ليطلع��ه عل��ى آخ��ر 

التط��ورات:
املوقف تأزم يا افندم، نعمل إيه معاليك؟ –
خرجوا الولد اللى هما عاوزينه. –
حص��ل ي��ا افن��دم، وم��ش عاوزي��ن ميش��وا إال مل��ا أب��وه كم��ان  –

خي��رج .
أبوه ؟! أبو من ؟! –
أبو )ليزا(، امسه )حممد ليزا( برضه . –
خرج��وه ه��و وأب��وه وخلصون��ا م��ن احلكاي��ة دى، دا س��يادة  –

الرئي��س قلق��ان ق��وى، وخاي��ف لتك��ون ث��ورة كب��رة .
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ث��ورة إي��ه ي��ا افن��دم، مافي��ش ال��كالم دا، ب��س املش��كلة دى  –
م��ش عندن��ا، أب��وه معتق��ل م��ن مخستاش��ر س��نة .

حاول��وا متش��وا الن��اس، أو عل��ى األق��ل تطمنوه��م إن الداخلية  –
هتخل��ى س��بيله، ولك��ن املوض��وع دا هياخ��د ل��ه كام ي��وم.

متام يا افندم . –
خ��رج مأم��ور القس��م للمعتصم��ن قائ��اًل : إج��راءات اإلف��راج 
ع��ن الش��يخ بتت��م دى الوق��ت، ب��س هتاخ��د كام ي��وم، اتوكل��وا 
عل��ى اهلل، وأن��ا أوعدك��م خ��الل ت��الت أي��ام هيخ��رج لك��م الش��يخ 
حمم��د لي��زا، فاش��تعل االعتص��ام وعل��ت اهلتاف��ات : )م��ش 

هنمش��ى، م��ش هنمش��ى(.
أمل تصرخ : يعنى هو حى ؟

قي��ادة : م��دام ق��ال هيخ��رج بع��د ت��الت أي��ام يبق��ى ح��ى ي��ا 
)أم لي��زا( .

ليزا االبن :أبوى حى، احلمدهلل .
أش��رف : الزم نش��وفه بعينين��ا، ممك��ن يكون دا حوار، عش��ان 
ميش��ونا، ع��اود اهلت��اف : م��ش هنمش��ى .. م��ش هنمش��ى .
ق��رر املعتصم��ون أن يس��تمروا ف��ى اعتصامه��م حت��ى خي��رج 
أمره��م احملب��وب )لي��زا( األب بعدم��ا فرح��وا خب��روج االب��ن .
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ب��دأ املعتصم��ون بنص��ب املخيم��ات اس��تعدادا للن��وم، وفت��ح كل 
املس��اجد احمليط��ة واس��تخدامها ف��ى اإلقام��ة واإلعاش��ة مصري��ن 
عل��ى ع��دم مغ��ادرة االعتص��ام، كل القن��اوات الفضائي��ة تنق��ل 
احل��دث، والتليفزي��ون املص��رى يس��تقبل مكامل��ات م��ن س��اكنى 
املنطق��ة احمليط��ة بالقس��م، وينق��ل ص��وراً حي��ة م��ن االعتص��ام 

ال��ذى ختط��ى ع��دد املش��اركن في��ه امللي��ون.
ياترى ممكن أبوك يرجع لنا تانى، ونعيش مع بعض . –
إن اهلل عل��ى كل ش��ئ قدي��ر، م��ش قل��ت ل��ك ي��ا أم��ى لعل��ه  –

خ��ر، اعتق��اىل هيكون س��بب فى خ��روج والدى إن ش��اء اهلل .
أمل : ياريت يا ابنى.

اهلتافات تعلو : 
اهلل اكر اهلل اكر –

قي��ادة : التليفزي��ون بيذي��ع بي��ان الرئاس��ة باإلف��راج الف��ورى 
ع��ن )لي��زا(، وه��و دى الوق��ت ق��دام مديري��ة أم��ن اجلي��زة.

أم��ل وه��ى تضح��ك رغ��م الدموع الغزي��رة التى تس��كن عينيها : 
احلف. –

قي��ادة : واهلل زى م��ا باق��ول ل��ك ك��دا، لي��زا ف��ى التليفزي��ون 
والن��اس ش��ايفاه .

املعتصمون يهتفون : 
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اهلل اكر اهلل اكر.  –
أشرف : الرئيس عزل وزير الداخلية وحوله حملاكمة عسكرية .

هتف اجلميع : حييا العدل .. حييا العدل .
قي��ادات الداخلي��ة تتاب��ع بي��ان الرئاس��ة م��ن خ��الل الشاش��ات 

منقس��من ب��ن مؤي��د ومع��ارض.
اللواء معتز : أكيد الراجل دا اجتنن.

اللواء س��يف : بالعكس دا فاق، الرئيس اتصرف حبكمة، كدا 
أحس��ن وال تق��وم ث��ورة فى مصر كله��ا زى ماحصل فى دول تانية ؟

اللواء معتز : مصر ضاعت وهيبتها انتهت.
التليفزي��ون يعل��ن ع��ن رئاس��ة اجلمهوري��ة بأن��ه مت تعي��ن 
الل��واء )س��يف( وزي��راً للداخلي��ة مل��ا يتمت��ع ب��ه م��ن مجاهري��ة 
وقب��ول ش��عبى، ويؤك��د أن رئاس��ة اجلمهوري��ة حريص��ة عل��ى 
تنفي��ذ رغب��ات الش��عب وحتقي��ق آمال��ه واجلماه��ر تهت��ف فرحا:

اهلل أكر حييا العدل. –
متت

أغسطس 2016
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السرية الذاتية 

عماد سامل  
شــاعر وروائــى مــرى مــن مواليــد قريــة العالقمــة  •

مركــز ههيــا حمافظــة الرشقيــة  ســنة 1969.

 درس بكلية احلقوق جامعة القاهرة . •

ــار  • ــمس النه ــدة ش ــس جري ــة و أس ــل بالصحاف عم
ــا 2012 .  ــس إدارهت ــة جمل ــوىل رئاس وت

عمــل ىف الطباعــة والنرش وأســس مؤسســة يســطرون  •
للنــرش وتوىل رئاســة جملــس إدارهتــا 2012.

ــة  • ــس مجاع ــة فأس ــة املري ــة الثقافي ــاهم ىف احلرك س
ــة 2008. ــل األدبي الني
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عضو احتاد كتاب مر. –

عضو املنتدى الثقاىف املرى. –

عضو مجعية دار األدباء. –

أهم اإلصدارات : 
تلغراف ) شعر 2006( –

غيطان الليل، أغانى مرية ) 2008(  –

احلب ىف ميدان التحرير ) شعر 2011(  –

أرسار مريد ) شعر 2013(  –

مركب أفكار ) شعر 2015 (  –

أخر حمطة للوطن ) مقاالت 2016(  –

إنسان مالك ) مرسحية شعرية 2016( –
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حتت الطبع 
بيت أبو خشبة رواية. –
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